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 ק.18,דס. 62008 טסזס 80 0וטנמה 360166 םגגמ0400, ףט ג ]1016 88 [,בהזגסהסומ 2(3[10 סזגת( ; [טאזטא

 1160. עג106 +ט104005 605 : םגוג6 6מ1עב 18 63005, 1/1016ם תג4ם03100ם1 ףט0גוב ב 0 ]גג ט1116,

 . 5 גה. 2א00.11,6--11 : 15,12--16 ; 17,1--38 89: 1 6 רענ8. 01, 72 ; גה טה ]051 ץסז סת6 /\ת ]וס
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 דע שכיתשלפב ךיו ססק אוה 10 |: לארשי שיא ולעיו המחלמל טכש ופסאנ זשכיתשלפב סכפרחב *.
 8 7 699 8 3 2 1:  המחלמל שש ופסאנ סכיתשלפהו םשימד ספב <

 : טשפל ךא וירחא ובשי שעהו אוהה םכויב הלודג העושת הוהי שעיו ברחה לא די קבב דחוי העברי יב 5.
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 סכעהו שירועש האלמ הדשה תקלח לר 33 22 31 | 40 29 28 7 2

 ! הלודג העושת הוהי שעאיו שיתשלפ תא *ךיו ה*ליציו הקלחה ךותב *בציתיו 12 =: שיתשלפ ינפמ *סנ 4.
 : הלודג העושת הוהי עשויו ספיתשלפ תא וכיו הוליציו הקלחה ךותב ובציתיו 14 ! םיתשלפ ינפמ וסנ 6.
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 115118 6מ+91600]ב1 50/00/2067 > 0110132 661]80 66 18 קס 10116, 6טמב 02107090110ם1508 1ם תנט105 4
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 600111316 3ט6ל0715400ת1, 86 60ע126ם0שמב 6ת68:. 3[1160ו0טנ. 1 6ת10006 שו
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 1018, םגמב 00תב1 ץטמג גכט6 6א16005 : 1000 +גמג6ב 116ם(10 קזז6ע76 םסמ קס(1טמג, 03]טתותנגתנ 6801118-
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 'ה התא * ץרא יוצקו םכיקוחר םכיב * ץרפב םכידמועו רדג ירדוג םכשה ישנא ששירוביגח המה + לא יררהכ םכתקדצ * לארשי ינב יליצא לא
 זנכשא ירעבש תשודקה תולהקה * ונימולשו ונתירב ישנא וניחא * ץראה ימי לכ דוע ןנאשו שקש חטב ובשיו * ץרחו ןוילכמ םכרצנתו םכרמשת
 ונאב * םכולשה אובמ ךרד ירחא : הככ םכימעפ ףלא םכבילע ףסו* "הו * הכרבו םםולשה לע ודמעי םבלכ * אילטיאו תפרצ ידנלאה * אינולופו

 ותכאלמ רשא הנש םכירשע ול הזו טוקיניק ןימינב ללוהמה רשה ומשו * עדמו ןובנ שיא תאזה ץראב אצמנש שככל דיגהל *.תמאה רבד לע
 + םכינומדק רתויה סופד ירפסמו די תביתכמ תוקתעה םכיתאממ רתוי ותעדו המכח חור וינפחב ףפאו * ך''נת שדוק ירפסב קודבל העיגיו למעב
 המכחב ובתכ ונינפלש תרודב םכנש * שמשה תחת שדח לכ ןיאו + םכינושמכו םכיחוחו םכייוניש ך'ינתב שדוק יארקמ הברהב אצמ םכהבו שכהמו
 ןוד בתכ רשאכ + תאוה המכחה יאיצממל ותעיסו ארזע םביפחימ שיו * הרופמה ילעב לכ יפב םכיארקנו ונימע ינב ימכחמ הברה תאוה הראופמה
 םכיברו * ורפסמ יעיבשה קרפבו ורפפ תמדקהב ידופאה םכגו * הימרי רפסל ושוריפ תרמדקהבו תובא תלחנ ורפפל ותמדקהב לענברבא קחצי
 תרוסמ ורפסל ויתומדקהב רוחב הילא 'ר לודגה קדקרמה הזב ךיראה רשאכ אירבט ישנאל תאוה המכחה תאצמה םכיפחימ שיו * םכתא םבימילשו
 אירבט ימכח םכוקדבש םבירפס יתיאר ונושל הז השעית תלמב א"ל קופפ ה"כ תומש הרותל ושוריפב ארזע ןב םכהרבא 'ר ברה םכגו * תרופמה
 הככ יתאצמ אלו השעית תלמב דוי ביתכ הנהו רפח לכו אלמ לכו הדוקנ לכו הלמ לכ ולבתסה םכימעפ שלשש םכהינקזמ רשע השמח ועבשנו
 רפסו ונושל הז ינימש קרפ הרות רפס תוכלהב הקזחה די ורפפב ןומיימ רב השמ וניבר ברה שכנו + ל"כע שביל רבעמו תפרצו דרפס ירפסב
 םכירפסה ונממ היגהל שבינש המכמ םכילשוריב היהש םכירפפ העבראו םכירשע ללוכ אוחש םכירצמב עודיה רפפה אוה ולא םכירבדב וילע ונבמסש
 יתבתבש הרות רפסב יתכמס וילעו וקיתעהש ומכ רובר םכימעפ והיגהו הברה םכינש וב קדקדו רשא ןב והיגהש יפל .ןיכמופ לכה ויה וילעו
 הנה ןהו * וגריבמובה סיפדהש תרלודגה רוארקמ ירפסל הוכוראה המדקהב רתוי אצמי הלאה םכירבדה לע דומעל הצורהו : ל"כע ותכלהכ
 תביתכ ירפס םכינומטמב שפחל ודואמו ופוגב חורטל היושנ ודי דועו * השע רשא השעמהל רפזנה טוקיניק ןימינב ללוהמה רשהל וררועתהש םכירבדה

 ונחי ןוילגה לע ביבפו : שכויה ונתא .םםיאצמנ המה רשאב ך''נת ירפס םיפדהל .הצור ותעד הליגש יפכ םכישעמה לכ רחאו * םכינישי םביסופדו די

 דיסחהו רידאה ךלמה ונינודא אוה רשואמ ויכמותו * ומצעל רוחבי .ארוקהש ידכ יונישה וב אצמש רפס ותוא לע םכוקמ האריו אצמש םכייונישה

 תוצראמ םכהימכח ילודגו ץרא ינזורו םכיכלמ הברה םבגו * הרואל ותכאלמ איצוהל וידי יכמותב תויהל ונימיל דמועש ותוכלמ אשנתו ודוה םכורי

 : הולה בתכה ודיב רשא סנורב בקעי לאפ ליכשמו ןובנה תא חלוש לנה טוקיניק רשה .תומילשב ותכאלמ תושעל ידכו | : די וב וקיוחה תורחא
 אל רשא ןעמלו + סופדב וא די תביתכב ןה ך"נת ירפסמ םביקודב םכירפס הזיא דוע אצמי ילוא * הרותה תמכחב םכיעדונה תמוקמה תא בבסל
 ינב וניחאל תיללכ תרגא ונתאמ שקב סוקיניק רשה * וקיתעהל לינה וחולשל ותתלמ ןשיו קודב ך'נת רפס ודיב אצמי רשא שיאו שיא לכ וענמי

 וניתצילמ ןיח * ורקיב םביצפחה תוכלמה ילודג לנו ה רי ךלמה ונינודא אוה רומש ךלמה יפו ונוצר תואלמלו * ל''נה תונידמב םכירוופמה לארשי
 ןה בתכב ןה ןשי ך'נת רפס הזיא םככדיב אצמי אצמה םכא ל"נה סנורב בקעי לאפ חילשה לש ולגר ףכ ךרדמ םכוקמ לכבש + םככינפל ברעי
 ץראב םכינכושה םככתירב ינב םככיחא ונמע הוב ושעת לודג דפחו * וצפחכ ונממ קיתעהל ול הכירצה העש יפל ודיל רופמל * ןומדק סופדב
 ₪ככמולש דעב ןנהלו תולחל * ונינפ םכישנ םכימשב בשויהלו | * ונחנא םכג םכינכומ םככתדוקפ רומשל * ונילא םככירבד ואובי יכ היהו * תאזה

 העבראב םכימתוח הריבה ןודנול הפ םכיזנכשא קק ה תדע יגיהנמו ישאר ד''כ * םבימולש תנש ןויצ בירל בישי יכ דע * םבימיה לכ םככתבוטו

 : ןטק טרפל רעד שקבי ןובנ בל * תנש בא חריל םכימי
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1. 

 : ץראה תאו םכימשה תא םיהלא ארב תישאר

 חורו םכוהת ינפ לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו

 יהי םיהלא רמאיו | : םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא

 בוט יכ רואה תזרא שיהלא ארו | :רוא יהיו רוא

 זכיהלא ארקיו :ךשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדביו

 םוי רקב יהיו ברע יהיו הליל ארק ךשחלו וכו רואל

 עכימה ךותב עיקר יהי שיהלא רמאיו : דחא

 זרא וכיהלא שעיו = : םימל םימ ןיב לידבמ יהיו

 ןיבו עיקרל תרחתמ רשא םכימה ןיב לדביו עיקרה

 עכיהלא ארקיו : ןכ יהיו עיקרל לעמ רשא םימה

 : ינש זכוי רקב יהיו ברע יהיו  םשכימש עיקרל

 זכוקמ לא םכימשה תחתמ םכימה ווקי םיחלא רמאיו

 השביל זכיהלא ארקיו !ןכ יהיו השביה הארתו דחא

 : בוט יכ םיהלא אריו םימי ארק םימה הוקמלו ץרא

 ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת שיהלא רמאיו

 יהיו ץראה לע וב וערז רשא ונימל ירפ השע ירפ ץע<

 והנימל ערז עירזמ בשע אשד ץראה אצותו :ןכ

 עכיהלא אריו והנימל וב וערז רשא ירפ ;רשע ץעו

 :ישילש זכו רקב יהיו ברע יהיו :  בוט יכ

 %%%%% םכימשה עיקרב תאראאמ יהי םיהלא רמאיו

 ת*תאל ויהו הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל% <%%% <

 עיקרב תארואמל ויהו :  םינשו שכימילו שכידעומלו

 תא םיהלא שעיו :ןכ יהיו ץראה לע ריאהל םימשה

 תלשממל ל*דגה רואמה תא םילדגה תאר*אמה ינש

 תעפתב.

 5. םכיהלא ---- יהלא 100. = ךשוחלו 12,206. = רקוב

 דחא םכוי -- דחא א כי ( 6 18061 א 11ם601גב טק400 ג ) 1.

 6. ךותב עיקר , 4.

 7. .עיקרל - - - ןיבו ., 8.
 8. יהיו ז" טס. 45 יה

 רשא 2" 0:

 יניש 100,155,260. 29 4

 ף- םפימה , םכ סב. = האריתו 7.
 זז. אשדת םביהלא אשדת רמאיו 13.
 ע קצותגס ל 155 --ץעא ( 018. 1) "07, 2

 השוע 100, 206,244, 674. ונימל 5.

 וב ; 157. לע --לע מל 196. | ןכ יהיו 55

 12. אצתו 5.60,216,294- אשד -- אשר 286. = ערז 22
 ץעו -- ץע 152; 674 --ירפ ץעו 680. | השוע 10, 206, 674

 ירפ \ 150. | והנימל -- והינימל 1פ3---ץראה לע 6.

 13. שבוי ,4 :

 14. יחי; :פז+ = :תורואמ 152, 236; 335 440, 48%, 691, 6%

 -- תרואמ 60, 206, 400; 438. 987,506, 664 ץזגנתס ז 5%; 340, 9

 -- תוראמ 189: 335,544. לירבהלו 1%7 -- לדבהל 213. | תותואל
 152,193: 206, 344, 440, 520, 581, 612 -- תתואל 60.1%,

 244: 335: 139: 554: 636 -- תותאל גב; 345: 350, 561,674 1.
 םפידעמלו 69,109, 111,236. | םכימלו 674. םםינשלו 1.

 ז 0,617 -- תשס (11ה 00 תו ו8(א ג6%3 גז ק6ז זגוג כס הז וסת 6חג

 אישדת 162.  ץע--

 ירפ 1%--ירפא 6.

 וערוז -- הערז 1.

 17, 16, 17 : 0780 608 17 ]1ס6טתו 6סתווהאזוג 16 006:

 4 תראמל 18,6',5,17סן16;150ז,157, 168,186, 226,

:474 .4%9 ,3,418 41, 401 ,24 ,288 ,283 ,282 ,277,270 260 ,24 

 + %28, 601, 680 -- תוראמל ג 12%, 004,610, 074 --

 תורואמל 1 52,193: 206,45,440, 480,651 6,529:444,81. = עיקרב
 -- קרב 191. | םםימשה --ימשה 3-

 16. תרורואמה 152,187, זס3, 206, 144, 14%. 346, 440, (81 ;
 ןוגתוס 256, 244 -- תרואמה ף,ז1, 69, 438, 507, 61%, 20, 60 ;

 קוס 82, 168, 19%, 478 -- תוראמה 155, 380, 960, 019;

 681. םפילודגה וזו 8. 1390157,160,178,180, 13, 200,226,

 200, 264, 674,680, 681 ; ץזווחס 16%. | תא 2* 2 וס -- תאו

 וזו,זף62- ראמה 6,130 106, 186, 2. ודנה ..
 זז,1ק,18,ופ: 69, 89,זוו,וכס 144,152, 107, 1-8,166,ול7)

7 

11 

12 

 א תת תי 6 0 א

4 

 תרא םכיהלא ארבי

60% - - 

 5 ב.

 --דדררי דד דרדח ד - - - - תישארב

 - - עארומ < - 2-7 0007090777 2
 --דירירדררייייריידדהח ץעו

 סל - = - - < תורואמ = = -2 ה-7
 תותאל - ------ - - .לידבהלו ץראה לע
 = - - תורואמל -- ----- 7070 777-
 ו ה כ ב 2 שי ₪

 ₪ 5 - = לןדנא - = 7-7 - תורואמה - =

 5 2 ג.

 %- רואל -- ראל
 10. אריו -- 299 4006 טס 180 טססס 11מ00, 66 1ת תוזקנמ6 6

 תסספתב ; 0. ( 660018. ) 07//0ש ( 0% וכ[ הד ) 272 7/0764

 +1. עירזמ 64 127, 0. 12. ערז -- ערזא 2.

 14. תותואל 62-- תתואל 64,127. = םכימילו -- םבימלו 27.
 1צ- ראהל 2. 16. שעיה -- שעיו 62, 64,363. | תוראמה 64-

 לודנה 62, 64,127,363. תאח -- תאו 62, 64, 127, 4

₪8 

 ז. תישארב 106 טסא תוג]סע 60, 66 07ת800 ; 4, 102, 4

126, 119: 152,155, 14 1 86, 100, 204, 248, 121, 325, 

342: 365: 196: 425: 506: 514: 515: 517: 529: 512: 544* 9 
 , 567: 572: 583: 586: 599 604, 607, 610, 6433, 696 -- 1008 טץסא

 דת2]סז : 9.17,18,75,104;5,ז00,ז11,150, 151, 160, 168,160

59 ,228,237 ,213 ,211 ,210 ,200 ,19 ,198 :193 1912 189 :177 

2029 ,286 ,284 ,282 ,282 :270 .278 :277 ,260,271 ;253 :2%1 ,240 

400 ,395 ,186 ,483 ,180 ,168 ;349 346 :345 ,342 :300,341 :205 
411: 413: 436: 437: 440 448; 471: 476, 480, 485, 486, 516,522, < 

5% :587 :581 576 :574 :572 576 :569 :564 :562 :561 :545 :525 = 
 593: 594 595: 598 601, 608, 612, 661, 663, 674, 680 -- שארב

 ןופ6עש (טת6 תנ4]סע6פ ; 170 <=-- 110674 ב ]סת 60, 6% סת ;

67: 82, 261, 276, 120, 410, 424: 445: 505 513; 637, 642, 655 -- 
 ב תוג]סע 606 66 1018 0281 1ת קזננתא 11ת64, 1168 208 1ת03)6ת16 סטתו

 תישאר : 1 166 ב תסת 68 ת4]סע; 6, 11, 80, 155:

178, 247. 256, 203: 314: 343: 344: 374. 359, 399. 409. 410, 418 
477: 479: 484 505 515 530. 546, 548, 597,/619,'640, 664 -- 

 רישארב , 8.60, 264, 335 -- ב \ 2-
 110012 גמזו תפסו ; 282) 526 -- ארב 1100100 [טתפ ת0165]13: 5

 2. ץראהו -- ראהו גם 6תס 1:65, 32%. | והות ף, 17 6
 325: 674) 678.  והובו 9,17,161,206, 674, 678. | ךשוחו 4
 678. | םכהת 158,253. | םביהלא , 66%. | פחרמ גת התו.

 ל לע 2
 יהי -- איהי ( ג. ה) 4.

 וכ. 69. | ןיבו ,-

 2. 1'ססגתג 0038 \ 204-

 4. "סטנו ססתונת4, 04 ארו , 4

 ךשוחה ף, 206, 678 -- ד טק. 1 4



 1. עתפש

 זראו קרלילה [רלשממל ןטקה רואמה תאו םויה

 ריאהל םימשה עיקרב םיהלא םתא ןתיו + םיבכוכה

 רואה ןיב לידבהלו הלילבו םויב לשמלו + ץרֶאה לע

 רקב יהיו ברע יהיו :בוט יכ םיהלא אריו ךשחה ןיבו

 ץרש םכימה וצרשי םכיהלא רמאיו : יעיבר םוי

 עיקר ינפ לע ץראה לע ףפועי ףועו קריח שפנ

 זכילדגה כצנינתה תרא םיהלא ארביו :  םימשה

 זכימה וצרש רשא זרשמרה קדיחה שפנ לב תראו

 יכ שכיהלא אריו והנימל ףנכ ףוע ל5 תאו (כהאנימל

 ואלמו וברו ורפ רמאל םכיהלא םכתא ךרביו ! בוט

 ברע יהיו  :ץראב אברי ףועהו זבימיב םימה תא

 אצות פכיהלא רמאיו : ישימח םו רקב יהיו

 ץרא% ותיחו שמרו המהב הנימל קריח שפנ ץראה

 הנימל ץראה תיח תא םיהלא שעיו  !ןכ יהיו הנימל

 והנימל המדאה שמר לכ תאו 5 המהבה תאו

 זכדא השענ םכיהלא רמאיו  :בוט יכ שכיהלא אריו

 , ספימשה ףועבו םיה תגדב ודריו ונתומדכ% ונמלצב

 : ץראה לע שמרה שמרה לכבו ץראה לכבו המהבבו

 ארב םיהלא זכלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו

 עכיהלא םתא ךרביו : שפתא ארב הבקנו רכז ותא

 ץראה ;רא ואלמו וברו ורפ םכיהלא םכהל רמאיו

 לכב) (םומשה תועבו וה זרגדב ודרו קדאשבכו

 יתתנ הנה םיהלא רמאיו : ץראה לע תשמרה היח%

 ץראה לכ ינפ לע רשא ערז ערז בשע לכ תא םכל

 היהי םכל ערז ערז ץע ירפ וב רשא ץעה לכ תאו

 לכלו םימשה ףוע לכלו ץראה תיח לכלו ! הלכאל

 קרי לכ זרא היח שפנ וב רשא ץראה לע שמורא

 רשא לכ תא םיהלא אריו :ןכ יהיו הלכאל בשע

 :יששה םוי רקב יהיו ברע יהיו דאמ בוט הנהו השע

 בה

 23. ברע !סז רבע 81.  ישימח -- ישמח 1

 24. אצות םכיהלא -- אצות םביהלא אצות 150. | אצת .

 הנימל המהב ₪ 152. = ותיחו , 595 --ותייחו 206. = ץרא -- ץראה'
 80. = הנימל 2" , 80 -- והנימל .

 2 שעיו < עי 295. | תיח--תייח 9 --תיחה 136.  ץראה

 .166. | הנימל המהבה תאו 4 2.100,389 4. | תאו 1"--לכ תאו

 140. . לכ תאו --לכז 69. = .והנימל ;, . ּ

 26. ביהלא השענ ₪ ף. = ונמלצב , 86-- ונימלצב 74:

 קתמס 15%. | וניתומדכ 715, - 80, 04, 150, 152, 6

 196, 206, 22%, 226,228,244,260,204,674; קוס 136 --ונתימדכ

 448. = ודריו --ודרו 18 --- 06 ובריו זז0. | לכבו ץראה , 1804

 שמרה 2" , 89 -- שמורה 206 ; קזותוס 244 -- שמורה לכבו 1.

 2% ומלצב -- א ומלצב ומלצב 5. = םבלצב -- בלצב םכלצב

 םביהלא 2" -- ורפ םכיהלא גל. | הבקנו - - ארב נק. 9

 294. | ותא !סו6 םכתא 67 -- ותוא 325 : קוומס 15%. | ארב 2*

 ו

 28. םבתוא 60. םכיהלא 1" -- ורפ םכיהלא 3.

 םכיהלא םכהל רמאיו -- רמאל 12%. | םביהלא םבהל , 660
 םכיהלא 2" \ 2,109,150,65011,66%. | הושבבו 9:69 2

-- 681 ,674 ,11 6%0 ;619 .593 ,681 ,529 ,488 ,440 2 6 

 האשבכו 544. 569. | םכיה לג 1. היח -- היחה 6.

 תשמורה 6.

 29. לכ תא ,69. | ערז ג*--ערוז 206. = ערז ערז ----- לע רשא
 סמ פ לכ 5 זס. לכ 2? 8 150. ץראה , 4

 ץעה --ץ+ע 152,178. ץע ירפ--ץע רפי שע 6 ו

 ערז 2/--ערק 125,206. | ערז 4" 90. שבבל נק.
 הלכאל , 150 -- אל ומ מ. ]1ם. 1.

 30. לכלו 1%-- לכו 5,206. . לכלו םבימשה - - - תיח

 לכלו 2" -- לכו 5. = םםימשה -- ימשה 191. = שמסר ,

.5 ,204 ,263 ,248 ,244 ,152,168 ,125 ,110 ,10 ,80 ,80 

 לע \ 254- | ב , 220. תא -- תאו 69, 155, 228 -- תאא

 109,132,158,206. - הלכאל , 150. . ןכ יהיו , 66.

 ,31. תא-- רשא 18% -- תאו וי הנהו 5: 1.
 100, 152, 226, 135; 674 -- ישיש 69,

 ישישה . 5

 5 5 60 א

 - -=₪ -רח חח חחח חה חחח 5 - תאה = - -

 -רד רח קר- חח חח חה דר הד רדחח ז7

 ו. - 18

 - חה חה הרה חח חח החד חחח ה חה פ-ח 9

 -- קרפ קח - דה חח דה הר הרדחה 20

 - דרח החד חח הד ףפא*עי - - - - - = - -

 = ות כינתה < - ההם, ערש וש 1

 שם בש ש = = ב - תפסרה א ו

 - ---רררדירדירדרדההה זכהינימל
 בע = = = ה דוד ₪ -ןה = ו = 2 22

 ל כ כב הרר -- כ =
 - < ₪ - דחה חח ה דה ה = == 24

 ץראה *תיחו - -------- 7-7 הדדה
 = רח 7 כה ד ח חח חחח חח דחה החהחח - 5

 כ ב כ כ כ ב ל כ 20

 ----רידדרדרדחח ונת%מדכו - - -

 = = ד -כ- 7 קח - חח חד הד דה דרחחח 27

 - דחה דד חחח רדר חחח הדקרדרדה-חה 8

 > ₪ וכ 2 == 2 ו הרש בכה

 ----ררררריר הרר דררה הה היחה 29

 -- ה הר דד רד דד ץע% -- - -
 - רח ד חח חח חחח ד -ד ה דד ההה- 0

 ---ררדייררררדדרחדה שמארה
 - 7-77 ד = ההרה הדחה 1

 0 5 ג 1 ג ג ₪

 1. 7186 6עזה14, 8 00]0/2ם0 6077600, 80 6מ. 0. 60 4

 21. היחה קנווס םביחה 64. | תשמרה 61, 62, 64, 127, 14
 הנימל 04. 24. איצות 62,:6. = היח -- היחא 1:

 25. המהבה -- המיבה 62. = לכ \ 61.
 26. במאיו 364 018. ₪6 11002. רמאיו. | םכיהלא , 1.

 ונמלצב -- ומלצב 61. = ונתומרכו 61, 62, 64, 127,
 27. םכתא ארב -- םכתארב 209. ' םכתא |

 28. םביהלא 1: 1.
 29. תא 558 62. | רשא -- בשא 463 1סזומ. 004 11005. רשא.

 תאו-- תא 290. | ער[ 3" -- ירז

 40. ףוע -- ףע 64. | לכאל 4. 11. ברע < רבע
 [ רמו.

 פפא

 186,1ף1, 193,196, 206 226, 227, 228, 247, 248, 204, 20,

 680, 681 ; קוונומס 81, 155, 244.  תלשממל - - - םבויה , 7.

 רואמה 2%-- ראמה 6,132,166,186. | להילה ₪ 104. | םכיבככה
 119,157,158,18,12%, 226,253, 260, 681 -- םכיכוכה 1.

 17. םבתוא 100,152 1.

 18. לושמלו :1,157ק,193.  לידבהל 244. .ךשוחה
 1. '10זטתמ 60םת1וג , 193. | לעבר 7. [

 20. םבימה ,125.  ףפעי 216,286,294- .ץראה לע, 2. לע 2",
 21. םכינינתה ף, 11, 69, 89: 99; 104, 108,111, 103, 226, 227,

6 ,440 ,438 ,380 369 146 :345 344 :335 :325 ,304 ,2%6 ,228 
505: 529: 544: 551: 554: 563569: 581: 987: 588, 612, 610 674, , 

 680, 681 : קעומס 155%, 349 ; (0106 110, 306, 384 -- םכיננתה
 ₪ 480 -- םכינתה 489. = םכילודגה ף, 11

 160,191,206,264, 135,680, 681 -- קוגתוס םכלודגה 244 -- , םכ
 170.  שפנ 6.  היח 674. | תשמורה 206. | םכימה פג

 םכהנימל , < -- םכהנמל 227, 239 -- םבהינימל 1
 ןזו,150,152,157,190,191,206,335,680, 681 ג קזונגס 2

 ףוע - ףע 277, 288, 202, 659 2, 661. | 7208 ףנכ ?סק6זטתסטת

 ףנכ ףוע לכ תאו םהנימל 223.  והנמל זז --והינימל 206,335.

 22. םבכתוא 109155. | םכימיב --םכימב 206.  ףועה\ -- ףועו
 158. ץראב ברי ףועהו 8 7.



 65 א 5. עפ פת.ו 3

 ל

 1,2 םיהלא לכו :שאבצ לכו ץראהו שימשה ולכיו
 םכויב תרבשיו חדשע רשא ותכאלמ יעיבשה .םכויב
 םכיהלא ךרביו ! השע-רשא ותכאלמ לכמ יעיבשה
 לכמ זרבש וב יפ ותא שדקיו יעיבשה כוי ?רא
 קרלא : ;רושעל שיהלא ארב רשא ותפאלמ
 הוהי תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות
 היהי םרט הדשה חיש לכו |! טפימשו ץרא .םיהלא
 ריטמה אל יכ חמצי שכרט הדשה בשע לכו ץראב
 : המדאה תא דבעל ןיא םדאו ץראה לע םיהלא הוהי
 ; המדאה ינפ לכ תא הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו
 המדאה ןמ רפע שדאה תרא םשיהלא זדוהי רצ"ו

 : היח שפנל םכדאה יהיו םכייח זרמשנ ויפאב חפיו
 תא סנש םשיו םדקמ ןרעב ןג םיהלא הוהי עטיו

 המדאה ןמ םיהלא הוהי חמציו !רצי רשא םדאה
 םפייחה ץעו לכאמל בוטו הארמל דמחנ ץע לכ %%
 ןדעמ אצי רהנו ! ערו בוט תעדה ץעו ןגה ךותב

 : םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה תא תוקשהל
 הליוחה ץרא לכ תא בבאסה אוה ןושיפ דחאה שש

 םש %%* בוט אוהה ץראה בהזו ! בהזה םש רש
 אוה ןוחיג ינשה רהנה םשו ! םהשה ןבאו חלדבה
 ישילשה רהנה ששו :שוכ ץרא לכ זרא בבוסה
 אוה יעיברה רחנהו רושא תמדק ךלהה אוה לקדח
 ןדע ןגב והחניו םדאה תא םיהלא הוהי חקיו ! תרפ

 רמאל םדאה לע םיחלא הוהי וציו ! הרמשלו הדבעל
 ערו. בוט תעדה ץעמו :לכאת לכא ןגה ץע לכמ
 ! תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ ונממ לכאת אל
 ודבל .םדאה תרוה בוט אל םכיהלא הוהי רמאיו
 ןמ %%% םיהלא הוהי רציו !ודגנכ רזע ול קרשעא

 תפפאב

 7. רציו 270. = הוהי --ייי -
 המדאה ןמ -- המדָאה ץראה ןמ 176.

 8. הוהי -- ''' 193.22. תא , 24
 9. םםיהלא , 9. | המדאה קומה םכדאה 116. | בוטו הארמל
 4150. - ןגה - - ץעו ,2. | םבייחה -- ייחה 58. [:ת. 80. | ןנה

 -- כשמו ןגה 9. בוס ,\, 1.

 ,10. אצוי 5: 9: 17: 19. 60 75. 80, 80,100, 111,126,132,130ע

.4 200 ,248 ,226 ,196 ,190 ,186 ,166 ,155 ,152 ,151 

 ןדעמ -- ןעמ 116. | םבשמו -- םכשמו יהו 109.  עבראל 1.
 גז. ןושיפ --ןושפ 110 -- ןשיפ 150, 155, 186, 180,220,

 204. 489 5. בבוסה ף, 11, 60, 104, 109 4
 152: 155,170, 193, 196,249 ' קזותוס 101,110.  תרא ו

 רפע --ץראה רפע ?%-

 ץרא , 389.3. = הלוחה 18 -- הליוחה ח 109. | םכש , <.

 12. אוהה ץראה>-- איהה ראה ץראה איהה < 7,

 1 8, 8, 12, 160, 180, 190: 247, 1 260 1. בוס , 8

 =- ראמ בוש 9. | חלודבה 100, 168, 206, 233, 239 5-
 םכהושה 233 -- טק. 146. 220

 13. רחנה , 152. | ינשה , 165 --ינישה 189. | ןחיבנ

 150, 180, 223, 236, 244. בבתה

,244 ,242 ,23 ,227 ,180,103 ,185 ,168 ,155 ,152 ,125 

.5 389 ,298 ,204 :293 

 1 4. שילשה ג.
-1%0 

 ךלוהה 10,111, 244, 260, 264 ; קנ!מוס

 הדבעל - - -,- תא טק. 86. 2.

 תרא -- אוה 75. והחיניו 5, 11, 17, 18, 60, 7%, 80, 100, %4
 2, 168, 189,196, 294: קוס 1, 15% -- וההיניו

 הרבעל 1
 16. םבדאה לע לגצ 4 לע -- תא זז -- קזוםוס לא 4

 לכמ רמאל ,18. | לכמ וטו לוכמ 9
 17. תעדה טק. 8. לכאת -- לכוח 17. = = יכ א 7%

 18. הוהי , 89. םכיהלא , 191.  שכדאה תויה -- תויהל םכדאה
 69. | םםדאה -- םכדא 2

 49. רציו -- רצייו 69, 152, 251. .  םבוחלא -- אל םכוהלא

 1 םכיהלא , 5 - םכ ,6-

 ץ.תזמ עס ןסאפב.

 6 ג וז ג

 מא שש ה = 5 יששו -₪ --

 --7- 7-7 עכארבהב = - - - = - = .תדלות
 < = 7 ! ץראו שימש - - - -

 = כד -רה -ח קח -ה חה 7-7 רצאיו

 = 2 = - דא( בש שב

 ו - זרא

 הוו | ו = בבופה ------775

 ו ה | בכ וב ו קא שש כ 2 = שש ₪ == ==

 = = 0 0 0 0 0 ₪ רש ₪ רש 0 2 ₪0 כ 70 5-7 7-7

 .-צסשש-

 א = = = == = = 0 שש ₪0 ₪ כ 2 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 5 2

 5 \ ג

 ז. ץראהו -- ץקאהו 364 סצנת. ₪6 110ט5. ץראהו.
 2. םבויב 2"-- :ביִּב 6.

 4. םביהלא ז" -- שיהלא 364 1/1018. ₪6 110טל. םכיהלא.

 ף. םכרמ הדשה בשע לכו , 62. | םביהלא ,
 ף. חימציו 62, 64,127. | םםייחה -- םבכיחה 4.

 10. העבראל -- העברהל 61. <
 זז. אוה , 62.  ץראה 6%.

 ע2." הלדבה 62 1-
 ז 5. והחיניו 5 -7 

 הליוח -- הליוחה 7%
 14. 'רהנהו -- רנהו 2.

 18. ודגנכ -- ודנגנכ

 עפפתב

 1. ץראהו --ץראהו תאו
 2. םבויב 1% -- םבויכ 201 -- םבויאא קזומס םבוי תרא 0

 יעיבשה 1" \ 32%, 474 -- יעי (טק.14 478. 24 השע 1" 44 ךרביו
 ססמנ. 3 204 -- + השע 1" (סטמנ 5002 ק0%(4) 6. | שםויב 27--

 םכויב ת ₪. 85 1קפ -- םבוכ 261. | השע ----- תרבשיו

 294 | יעיבשה 27 ; 81,474. | רשא 75
 4. םםיהלא -- יהלא 14. לכמ 51: 0.

 ' 4. תדלת 248 -- תודלת 100,125 -- תדלות 6, 18,75, 80
 108,155: 227,244,282. | ץראהו , 111,166. | םכארבהב 6
2 ,11 ,100 ,108 ,102 ,9 :89 .81 :75 :69 9 

 136,139,140,150,151,152,156,158,160,ז70,171,178,186ע
44 ,230 220 ,227 ,226 ,225 ,221 ,210 ,100 ,198 ,196 ,191,193 
5% ,204 ,203 ,286 ,283 ,282 ,)27 ,270 ,261 ,200 ,256 ;253 :252 
 2335: 3989 3, 6ס1 , 602, 650 11 6 2, 6%1 -- ארבהב ומ אח. !וח. 0

 --םארבהב 6טתו ב 2" תג]ט(6. 1 הוהי --ייי 2.
 5. שכרט , 109.  םכרט --- - היהי 555 80. | הדשה 2" קזותוס
 הדשה חיש ף. שכרט 2%, זק.  הוהי --ייי 1ֶפָג. | םכיהלא -
 "הלא 80,170. | לע םכיהלא הוחי 28 204. | דובעל 151, 294-

 6,7. רשָ -----.- לע טק. 14. 24
 * ₪, 6. ץראה ןמ הלעי דאו :המדאה , 2.

 ' 6. סות 004 , 136.  דיאו 190,224; קנומס 126: 6
 וז 66 42. 2 6, 664. לב ,7-



 ו

 זכימשה ףוע לכ תאו הדשה תיח לכ ** המדאה
 ארקי רשא לכו ול ארקי המ תוארל םדאה לא אביו
 תומש םדאה ארקיו ! ומש אוה היח שפנ םדאה ול
 םדאלו הדשה תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה לכל
 לע המדרת םיהלא הוהי לפיו ! ודגנכ רזע אצמ אל

 (ג 5 א ₪. ו:

 ' :הנתחת רשב רגפיו ויתעלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה
 קכדאה ןמ חקל רשא עלצה תא םיהלא הוהי ןביו
 זראז שדאה רמאיו : םדאה לא הא*ביו השאל
 השא ארקי תאזל ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה
 ויבא תא שיא בזעי ןכ לע 1 תאז החקל *שיאמ יב

 ; דחא רשבל %%%%%* ויהו ותשאב קבדו ומא תאו

 : וששבתי אלו ותשאו םהאה םימוהע םהינש ויהיו
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 הוהי השע רשא הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהל
 אל שיהלא רמא יכ ףא השאה ילא רמאיו שיהלא
 שחנה לא קדשאה רמאתו :ןגה ץע לכמ ולכאהי
 ךותב רשא %%< ץעה ירפמו  :לכאנ ןגה ץע ירפמ
 ןפ וב ועגת אלו ונממ ולכאת אל כיהלא רמא ןגה
 :ןותמת תומ אל השאהו לא שחנה רמאו | : תמה
 םכיניע וחקפנו ונממ םכלכא םויב יכ  םיהלא: עדי יכ
 יכ השאה ארתו |: ערו בוט יעדי סכיהלאכ  םכתייהצ
 ץעה רמחנו םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה בוט
 המע השיאל כג ןתתו לכאתו וירפמ חקתו ליכשהל
 שכ*מריע יכ ועדיו שכהינש יניע הנחקפתו < + *לכאיץ
 ! תרצרגה שהל ושעיז קרנאת קרלע ורפתיו שה

 תעכסת,

 1.. םכיהלא- הוהי - - - תיח.לבמ טק..141. 118. 8113.

 תכיהלא 2%-- םביהלא הוהי 32 --יהלא 205..  .ולבאת --ולכאת
 ונממ 152. - לכמ 2%-- לכמ שב 2

 2. רמאתו 1טק.13. 124,128. | שחנה השאה לא השאה 1.
 שחנה --אל שחנה 5. ץע --ץעחה 228. | לכאנ לכא -

 2. ולכאת -- ולבאת ב ועגת 109. | ונממ , 9,191. ב 4.
 ןותומת 5: 9: 17 60: 80, 100, 110, 111, 2. ָ,,

 168,186,180, 1ֶסָג, 196, 225,12%-- ןותאמת 6 -- ןתומת 17.

 4. 10 טס. , 94. | רמאיו 25 23 -- רמאיו םביהלא עדי יב
 7 לא-= יל לא 9. ןותומת 5, 9, 17, 18, 60, 80 9

 זזס),נננ,126,120210) 162, 55, 1802100, 100כ 22"

 325 -- |תומת 7.

 5. עדו 9: 18. 60, 80, 101,108,126, 152,186, 103,211,260-

 271, 277, 278, 270,282, 2833, 284, 286, 202 ; ןנז!תגס 100,139-

 םככלכא -- םכלכא 193. | םכתיהו 12%, 1% -- םכתייהיו 1.
 יהלאכ םם.1גם. 80. | יעדוי 92 6, 111, 155, 186, 101, 260 2

 286, 2023 קזותנס 100.

 6. הארתו 9. | לכאמל , 201. םכינעל 80. | וירררר6-
 השאל 1 8,609,101 2-- שיאל תת.]גת. 80. | לכאיו--לכאתו 12

 7. הנחקפתו , 298. | םבמרע 5,94,132,158,166ע 178, 185י

,602 598 :594 :554 :543 :541 .487 :471 ,459 :434 :291 ,244 :213 
 607, 631,635 3 קזווגס 6 םכמירע 383 ---- םכימרע 17,

 ז 8, 80, 80,110, 111, 100, 286, 202,325: 330. 370: 1,

 437: 476:507:528:536,561,579 597,600, 001, 610, 634 ; קזוומס

 ף1 553 1076 248, 195: 6 םפימירע 389,544-- םםימריע
 זזו 7ף, 101, 108, 180, 199,218, 70 240::237:- 204,282: 301

344:.186. 296: 450, 505: 506,523: 525 538: 551: 559::563: 573 
 574576, 604: קזותהס 31 8, 121% 517,522 106 5 ,4

 220, 404, 427: 478,612 -- םכמרוע 529 --- םכמורע 253, 29%

 םבימורע 6 10 101.,186.,155::125%, 106, 269 5

346:367:369: 379 4 357,440, +48, 48% 486, 488,480 2 
 569: 610.,581,588,611סנ 40. 32.66 6. ]8-- 016. 664 קנ1תגס 206,

 261 ; (סז(6 ךס םכמוריע 8 םבימוריע ף: קצותוס 42% ;

 6 449. | םכה .ז91. | ורפתיו 96 וראפתיו 2. | הלע <
 ילע 6.198 תתגזש- 300, 387: 544, 586, 646, 6%0 25; קנס 8

 ז 55: 196: 325 - גט גת ילע 248. | הניאת 2 22

 260 ; קזונתס 100. | ושעיו ט15 69. | תרוגח 111, 230/ 529 --

 תורגח 5,125,155,195: 227, 240:335:349:387:503. 0103 קונוחט
 345 - תורוגח 9,196:206, 344: 399; 440,546, 581 3: קונזתס 6.

 1 5 610 א 5.
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 = ו וש שש שו ב הש שש 7 0

 - 7 רה הכד חח חחח חה ה חה חד דירדררחה 29

 < ₪4 < ה-7 ד דמ- - ---דרח 1

 ?היתחת -  < = = 7 - חדש
 = רד - חח ד ד חה 77 ה הההחח 2

 - - הרד דד חח קואיביז - - = -- 3

 = - ריר דר דדהד השיאמ -, 4
 = ₪ - = ןפהינשמ ההו < = 2 2 וכ

 - ד דחה ההד ןכדאא םימארע - ---- 5

6 7 

 שי - יש ב ַז

 ו ב רם << 2
 - - --הה -- 7-77 דה 3

 - רך ₪|=₪ְ₪=₪ חי ְ ₪ 7 ְ 7 = ְ ְ 7 ₪ ₪₪= 4

 - = = רש = = 0 0 0 ₪ = = 5

 ו 6

 - - ירד דדי דדדהה לאכשהל
 ןכימראע - - - - 7-7 7777 ד ;:ףלבאה) 27

 ; תרורגה - - ---- 0-70 ---7777

 54 צץ

 21. המידרת 62: 644 22. האביו <.
 24. החקל -- היחקל 6.

 24. ותשאב --ותשב 62. | רשבל --רשב 363, 0.
 25. ויהיו -- ויהו

 2.ירמאתו ; תי 7- שחנה 61. 62, 64, 65, 127, 1-
 2- ןותתומת 62, 64, 65, 7.

 4. אל --לא 4. ןותומת 61,62,64, 66 7.

 5. וחקפנו \ ק 64. | םביחלאכ , ל 61 -- םביהלאהכ 27.
 6. דמחנו , מ 6: ₪ דחמנו 62. = ליכשהל 62, 64,665, 127, לז
 -- לפשאל 61. | וירפמ ₪ וריפמ 62. | השיאל --השאל 1.

 7. וראפתי] 6162, האנת 127 --- הנית 4.

 .,>שש-לקלהלההההההההה-לההההדד-קי"הל'דידוה'"הח-ההחודהה "ההדחה ההוד לה ההוויה

 אפ מ.

 תיח לכ המדאה ןמ ₪. תג6 80. | תיח לכ -- תיח לכ תא
 לכ 2" , 17. | לכ תאו--לכו 5,199--- \ 69- | רשא לכו ול 8
 89. ול ארקי רשא לכו , ז11,389 4. | ול ארקי טק. 04

 ארקי , 293. | םכדאה נ 1סֶפ. | שפנ -- שפנל 6.

 20. םכדאה -- םכדאה עה 100-- אוה שםכדאה זני תומש

 \ 2445 ףועלו ו לבלו 6 קזותוס ף; 10166 15%. | ריח --

 תיח 9.  םכדאל :%7.  אצמ ,150 --ול הצמ 389. רוע
 =- רזע רע 109.

 21. םכיהלא , 60,262. | ןשיו 5 0, 11 17,108 60,100
 126,150: 155 227, 260 ; סנש 139. | ויתועלצמ 108,10,1ונע

 2%2,294:125. - רוגסיו :09. | הניתחת 6, 100 ' 06 1-

 22. ןביו -- ןב 0.146 80. | הוחי --ייי 221. | םביהלא , 0
 -- המדרת םכיהלא 80. | עלצה -- עלצה לפה זז -- צ קב
 ז4 8). | םכדאה השאל ₪ 9. | האיביו 18,75, 80, 89, 2

 158,186, 180, 191, 106, 247 ' (סע6 2 -- היא'ביו 4 לא

 טק. 46. 1.

 23. םכדאה -- דאה 8. ]ו:ת. 80 -- םכדאה לא 75. | םכעפה
 89. | ירשבמ -- ירשבמ רשבמ 191. | החקול 1.

 24. בזעי 106 בוזעי 294. | שיא , 103. | תראו ,%8

 17ס. | תאו--ו \ 5. יומא תאו --ומאו 191. - ןיהו 55 4.

 2%. םכימרע 75, 151, 180, 237, 244, 204, 389:2 -- םכמרע 5
 -- םכמורע 192 -- םכימוריע 1. ותשאו" םכדאה -- ותשאה

 191. | אלו-- אל 106. | וששובתי 1

 253; 306, 33% -ר רתשבתי 4



 5 זז תכנה

 חורל ןגב ךלהתמ שכיהלא קדוהי לוק זרא ועמשיו

 שכיהלא קדוה' ינפמ ותשאו םכדאה אבחתיו סויה

 רמאיו םדאה לא םיהלא הוהי ארקיו : ןגה ץע ךותב

 אראיאו ןגב יתעמש 0 תרא רמאיו : הכיא ול

 יכ ךל דיגה ימ רמאיו | ! תובחאו יכנא סכאריע יכ

 לכא יתלבל ךיתיוצ רשא ץעה ןמח קדתא םכאריע
 ידמע התתנ רשא השאה םדאה רמאיו : תלכא ונממ

 זכיהלא הוהי רמא'ו :לכאו ץעה ןמ יל הנתנ אוה
 ינאישה שחנה השאה רמאתו תישע תאז המ השאל
 זרישע יכ שחנה לא םיהלא הוהי רמאיו : לכאו
 לע הדשה תיח לכמו המהבה לכמ התא רורא תאז
 תישא הביאו | :ךייח ימ לכ לכאת רפעו ךלת ךנחג
 ךפושי אוה הערז ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב
 הברה רמא השאה לא* ! בקע ונפושת התאו שאר
 לאו םינב ידלת **בצעב ךנ**רהו ךנובצע הברא

 יכ רמא שכדאלו :!ךב לשש אוהו ךתקושת ךשיא

 ךיתיוצ רשא ץעה ןמ לכאתו ךתשא לוקל תעמש
 ךרובעב קדמדאה קדרורא ונממ לכאת אל ,רמאל
 ; ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב
 לכאת ךיפא תעזב ! הדשה בשע תא תלכאו ךל
 רפע יכ תחקל הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע שחל
 ותשא שמש םשכדאה ארקיו ! בושת *רפע לאו התא
 פכיהלא הוהי שעיו !יח לכ שא התיה אוה יכ הוח
 הוהי רמאיו : םשכשבליו רוע תונתאכ ותשאלו שכדאל
 ערג בוט תעדל ונממ דחאכ היה שכדאה ןה םכיהלא

 יחו לכאו םכייחה ץעמ כג חקלו ודי חלשי ןפ התעו
 תא דבעל ןדע ןגמ םיהלא הוהי והחלשיו : םכלאעל

 את

 שחנה \ 150. | ינאישה -- ינאשה 6, 216, 6-
 14. םביחהלא , זסָּב- | התא -- אוה 6%60 2. | לכמ -- ןמ 0
 295. | הדשח 270. | ךהחג :נז,18.  לכאת רפעו ךלת --
 לכאי רפעו ךלי 6502. = ךייח ימי לכ לבאת ה. ז86. 208. ל.
 15 ךניב --ךיניב 125. ןיבו /2"---ןיּב 18,150,244.7  ןיבו ךערז
 4 80.89. אוה -- איה 227, 229 --- ץ100םטע קענמס איד 2
 -- קנס אוה, 10-66 םטמס איה, 15 : 66 106 איה 357. - ךפשי

 125.  ונפשת 12% -- וניפושת
 16. לא -- לאו 69,80,15?  קזומס 206. השא 60. הברה ,
 294.  הברא , 69. ךנבצע 9, 17, 60 80, 125, 139, 152 4

 227, 239, 249, 253 -- ךנובצע תא 14. ךינורהו 69 -- ךנורהו

 5:9, 11.18.1075, 80,186, 239, 244, 251 ; קזותוס זסז ---ךינרהו

 109 -- ה קונוס חף. | בצעב קס םבצעב ז7.  ךשא 2--
 ךישא 2:ז1. | ךתקשת 18, 4895 --ךיתקושת 132,211.  לושמי

 196, קזותס 0.
 17. ןמ , 69. | רשא -- רשא רמאל 100. = ךיתוצ 260 3
 -- ךתיוצ 9. 69, 128 --- ךיתיויצ 80, 100, 155, 193 --- ךתיויצ 4

 לכאת -- לכאת וכת 69. | רובעב מ. 1גה. 80 -- ךרבעב 74.
 הנלכאת , 10 -- הנלכת

 18. ץוקו -- ץוקז ( גש. הלודג ק ) 65-
 ררדו 6 0

 :.19. ךפא 5 6, , + 775

.4 ,266 ,21 ,244 ,227 ,221 ,196 3-7 ,+ 
 דע םכחל לכאת ךיפא טק. 8: 220. | דע-0גק. ז3- 0

 246. | תזקל הנממ יב , 2 -- 51 5.
 20 ארק == קוו חה: גה. 1.

 תומש 18. | אוה , 1ֶסָּג -- איה ף, זז ,7

 זז 225 207 2530 344: 345: 355:
 לע קווחס 155-

 . ותשאלו םכראל --

 רדרדו 215 1ֶף9-

 ךבש

 םבש -- םכש תא 69 -
7 ", ,80 ,60., 

6 ,2 389 2% 

 ותשאל :ףז. | תנתכ 6,ו8,ז04,זומ

 5 ל 0 1906, 223, 22%, 227, 2139, 1- רוע --

 רוא 651. | .םכשיבליו 18, 6, 80 +, 8
 16 0 היה

 22. הוהי , חיה , 2. דחאבכ (סזז6 תחאב 1 תערל

 -- ת תעדל ו. ודי ודלשי ןפ טק. ז34- 7%. חקלו (סזז6

 ךקלו 99. םפלועל 5, ף, 11, 17, 18, 69, 80 72
 7 8 189, 227, 239: 253 ג 1סזזסְז 1 9

 21. והחלשיו -- וחלשיו 7 שכיהלא א 909.  ןגמ--ןמ 4.

 ןרע , 69 רובעל 9,364. | חקול 9 69

 ,חימצת רדרדו ץוקו

 6 5 א 55.

23 

 א.

5 

 : %\ךיא כ כ

 וו רש כ ב - םכוראע

 5 2 ג. גה

 8. אבהתיו 71 םכדא -- םכדאא

 99- הכיא 62,64,6%, 127, 11

 10. אריאו 21 233 -- 106 אריהו 0

 אבחאו 64, 656. 1-

 תישע --- יתישע 61, 62, 65,127, 14. השאה , 1.

 ינישא --ינישה 61, 62, 64 -- ינאישה = 127 -- ינאשה 221

 -- נעשה -
 14. הוה* , 1. ךנחג -- ךוחנ 6ז-
 צפש ךערו טק. ג 14 אוהו 71.

 ז6. הברא הברה -- הברא הברא 7. ךינובצע 61, 64. 6%
 |( ד 2, :ךינוירהו 61, 64, 65, 127, 184, 221,

 333- - ךישיא 127,183,290.333- -- ךיתקושהת 7
 221,299. 333-- ךיתוקושת 1. ובו == רמבו תבל

 אל -- לא 18. | הנלכאת --הלכאת 4.
 היבצת 64כ 65. 127, 1 19. בםושת -- בוש 1.

 תכדאה 64,127,221. | התיה ---התיח 221. לכ | 181."
 תוסיב 152 --,תנתיכ 4

 = יהו ₪ היו 1.

55- 

 ךבושי 1.

57 

14 

20. 

21 - 

22. 

 א עמ

 חורל -- הוהי חורל 0.

 ןגה א 9.

 הוהי ( ב16 66 606 ) ''* 7-
 ךלוק 9, 69, 80, 8, 101, וז,

 186,12%, 193, 251, 200, 288, 601 -- ךלאק 2,139.  יתעמש --

 'עמש 8ם.!ות.ף. ןגב , 109,1ף0. | יכנא םכריע יכ אריאו , 0.
 אראו זס9 -- אריאו בחאו ף- םכרע 5, 17, 81, 94, 112, 150

 1%7, 158, 179, 244 -- םכוריע 9, 101, 251 -- םכורע 6
 6 80, ,,,,,7 237,260 315. | בחאו 1.
 11. יכ ;69-  םםרע ,, 24
 -- םבוריע 101, 251,335 : 1076 6 -- םבורע 2
 155. 186, 180, 227 9: 200.  רשא --שא 191. | ךתיוצ

 10,199, 204 -- ךיתייצ 132,155,1סָב- 4 תלכא ,-
 ז2. רשא , << תתנ 1 ו
 1%2,168,1ף1.  -.אוה -- אה 7 60, 80, 80, 101, 108
8 650 ,600 .599 :344 ,135 ,204 ,264 ,260 ,251 ,251 .249 ,180 

 6%1, 652 ; קע!ס 155, 244- יל כ
 : 11. השאל -- השאה לא 9 69 - השאל המ 6-

 8. לוק -- לוק לכ זז. ו
 ףיה םת.]גם. 5. ץע ,100.
 9. ארקיו -- זא ארקיו 6.
 1:0. רמאיו -- ו? רמאיו %-

 תישע 5
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 24. ןכשיו סכדאה תא שרגיו : םכשמ חקל רשא המדאה
 ברחה טהל תאו םניבארכה זרא ןדע ןגל םכדקמ
 ! םפייחה ץע ךרד תא רמשל תכפהתמה

 ם.

 ןיק קרא דלתו רהתו ותשא הוח תא עדי שכדאהו
 ויחא תא תדלל ףסתו :הוהי תא שיא יתינק רמאתו
 : המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו לבה תא
 ! הוהיל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו שכימי ץקמ יהיו
 עשיו ןהאבלחמו ונאצ תורכבמ אוה כג איבה לבהו
 אל ותחנמ לאו ןיק לאו ! ותחנמ לאו לבה לא הוהי
 לא הוהי רמאיו | : וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו העש
 שכא אולה |: ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק
 ץבר תראטחה חתפל ביטית אל זכאו זראש ביטית
 : וב לרשמת קדתאו ותקושת ךילאו %%%* %%%
 זכתו'הב יהיו %%%% %%%% ויחא לבה לא ןיק רמאיו
 רמאיו !  והגרהיו ויחא לבה לא ןיק כקיו ;רדשב
 רמשה יתעדי אל רמאיו ךיחא לבה *יא ןיק לא הוהי
 זכיקעצ ךיחא ימד לוק תישע המ רמאיו :  יכנא יחא
 המדאה ןמ התא רורא התעו !קדמדאה ןמ ילא
 : ךרימ ךיחא ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא
 דנו ענ ךל החכ תת ףס<ת אל המדאה תא דבעת יכ
 ! אושנמ ינוע לודג הוהי לא ןיק רמאיו :ץראב היהת
 ר%תפא ךינפמו המדאה ינפ לעמ םויה יתא תשרג ןה
 ! ינגרהי יאצמ לכ ?דיהו ץראב דנו ענ יתי"הו

 גת

 תאו 146--(טק.148 100. - לשמת התאו
 -- לשמו אוחו 152. | וָב סע ךב 0.

 8. לבהל לא 17. | ויחא ג" \ 485, 489 -- או ווחא זז.
 1מז6ץ ויחא 6+ יהיו םט1]טתו 60 1קפזגטתנ, 1ת 2, 22 5, 6, 7, 8, 10, 179

89 ,102 ,101 ,9 4( 8 ,82 ;82 ,81 ,80 :75 :60 :67 :10 ,18 

76 166 ,160 ,157 ,11,155 ,128,136 ,125 ,109 

 178, 180,1ף0, 101, 196, 108, 204, 205, 200, ,

9 .201 ,240 ,248 ,247 ,242 220 :237 220 ,220 ,227 ,226 ,22% 

2979 ,295 ,204 ,203 ,288 ,287 ,270 ,270 ,264 ,261 ,260 ,266 ,254 

25% 110 ,322 ,321 ,117 ,314 ,30% ,304 ,303 ,302 ,701 ,17 200 
.359 .355 :355 3492 ,346 :345 :344 :343 :342 :341 :338 :335 

74 ,354 :383 ,380 ;379 :374 :372 ;369 ;168 :367 :165 :362 
2%,, ,412,417 ,1 41 ,410 ,404 ,400 :399 :396 :395 
59 .443:447 :441 .440 .438 :437 .436 ,433 .425 ,427 .426 
0% ,505 :480 .488 .487 :455 :454 :479 :477 :476 :474 :472 :471 
59 520 ,528 ,527 ,525 ,520 :519 ,518 ,510 5152 :514 :511 :507 
595 :554 :551 ,550 :546 :545 :544 :542 :541 540 :539 :538 :536 
60,607 ,600 ,599 .597 :593 :576,585 :573 :572 :571 :560 :563 

4 ,662 ,653 ,644 ,642 ,617 ,612 ,610 

 קאזטטתב 1406ז (קגטנוטת ; 65 8תוק]1טפ 6 [קגונטתו, 1 +1 7

22, ,286 ,284 ,28 ,282 ,280 ,279 .278 :277 ,271 ,186 

 581, 581: 598 655: 656, 65) %. | םכתויהב , 191 --ו ,\ 128 -
 08 18ם6 טסס6תב 6/6 1ת(0ש41]טתב 6טגתטתב טססטנב, 196. | הדשב

 =- הדשה 60, סת6 132. - יהא-27 0 225. < ןיק 1% 1
 והגרהיו , 193 -- והיגרהיו 6.

 9. ךיחא - - - - - רמאיו , 13. | ןיק לא --ןיקל 17 -- 6.
 לבה ל 80,161. | רמושה 260 4.

 10. המ (סחפפימ 13%. לק 60,196 -- ל נק. 141. 100880 6א-
 +6ת01םנ0ת 4 םכיקעוצ 9, 111, 157, 186, 260, 264 -- יקעוצ

 69.  ןמ עמ 2%. | המדאה -- מ קונוס כ 1.

 ותקלשת -

 11. תצפ זגס. תא 80,"1. ךדימ , 80 -- קנו מס ךידימ 6

 12. דובעת 9. | תא , 75. | ףסת , 191 -- ףסות ף, 69,
 264-- תוטק. 145 139.  החכ 69. | דנו -- ד 6 ע 4

 14. לא לנג 152.  אשנכ 1 1 8,609

 102,103, 102. ָ,ָ, 1 ו 6-2

,7 ,227,228,220 ,226 ,22% ,210 ,191 ,100 ,189 ,178,185 ,177 

,6 ,284 ,281 ,282 270 ,278 ,277 ,271 ,26 :253 ;252 ,242 :219 

.2 659 ,653 ,615 ,135 ,301 ,300 298 ,205 :294 ,202 
 14. ןה פג 158, | יתא , 196 --יתוא 17, 103, 240 (ס6
 םכויה , 199 | יתיהו 109 -- ת"יהו 176. | ענ -- ע טק. ג" 0.
 דנו --ד קוומס ע 109. | יאצומ 60,80,111,136, 186, 196, 7.

 ינגרהי -- ינוגרהי 69, 100, 191 -- ינרגרהי 1.

 דב זז תסיזס אפ:
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 -- רה דה החד :ןמחנמ -------7 5
 ו יי אמ
 כ א-ב 2 כו כ בר 5 3 -= כ כ כו כ סב כל כו כ כ ₪ 7

 ץבר תאטח חתפל %%%%* אל עכאו תאש ביט*ת
 -רש ד ד 777 7החח ךילאו חתפל ביטת

 -- 77-77 הדשה הכלנ--------דה 8
 ו ו ו 9

 םכ 2 2 שש שש 2 2 שש 0 כ כ כ ב

 %%קעצ - - - - 7 ה 77 ח --- 10

 -ר- 7 רח חח חח חח חח ה חה ה ההרחח 11

 ד ההח ד - 7-7

 - - חה ה תא ףסות -------7777 2
 שבב ו ו - 3

 רתסא ------ ריד דרחדדח 14

 9 ג 2

 24. טחל 64, 6,127,221. - תכפתמה 7.

 . יתנק 64- ליער 02
 :.תורוכבמ 61, 01 27

 . ומחנמ -- ותחנמ 61, 64, 6%, 127, +

 . ותחנמ -- זמ קצותס כ 7 ןיקל -- ןיאסלל 7.
 . בימת -- בטית 127. | חתפל אל -- חתפל בטית אל 7
 -- תפל ביטת אל 64, 363 1ןסוגמ. 66 11005. םסמ 7

 ו6 טסס6מ ביטת. חתפל ביטת , 61, 64, 65, 127, 1-

 9. היא -- היה 127 64
 גס. כד 62,064, 127, 183, 200 12. ףיסות 62 4

 183,299,6%. תא 2"-- תת 61,62, 127,64,6%, 1.

 ז4. ךנפמו 6:1. | ריתסה 62, 127,313. | 21-- אנ 4.

 ןאצ , 0

 רז 6 5

 א 2 א.

 24. דקמ 5ת.1ו8. 80, ןכשיו -- םכבשיו 104. | םכיבורכה 2

 9 18: 60, 191,210,80,100,136,152,15%, 281,251. ברחה
 4 199, 389 84 -- ברח 80 --'רחה תפ.1ות. 9.  תכפהתמה --
 ז-רבפאאמה 236 -- כפחתמה 58. 1:ם. 80. | רומשל 152.  תרא

 ץע ךרד ₪7. 96 155 -- םכיוחה ץע גס. :31*

 ז. רהתו , 160. | דלתו -- ךלתו 80 -- ןב דלתו 100. | חרא

 ה
 2. ףסותו סף; 11, 18,690, 75, 10ַס,ז11כ 52, 186 106,

 ויחא--/יחא 9. | תדלל --תרלל 270. | תא 2"--תאוו 2
 155,196, 260. יהו 81. לבה 2", 80 העור 2
 251. ןיקו קוגמס 58 83- דבוע 89,110. המדא , 9--המדאה 6.
 4. איבה , 160 -- אבה 111. | אוה --וה ו91. | תרכבמ 0
7%,,,ָ ,11,17,18,80,102,104,100,111,10 

,281 ,260 ,261 ,248 ,244 ,220 ,237 ,227 ,223,226 ,193,196 

 293, 300, 389 2, 601, 602, 616 -< תרוכבמ = 152, 155, 186 --
 ותרכבמ = 80. | ןהבלחמ 5 -- ןהיבלחמו 80, 104,125. 158, 203

 קזנפס 100 -- בלחמו 8ת.]וח. 166. | עשיו -- עמש"ו 17-
 5. רחיו -- ה 00. 4 <.

 6. הוחי -- '* 277. = ןיק לא -- ןלל 1
 הר ?ל5  ךל 9138. הלו

 7. אלה 7 ד ,, 4, 2

 151,1%2,168,180,196,2%1,2%3,260,282,100. | םכא 0.
 ביטית 1%*-- םיטת 8% 94, 100, ,5

 150,189,193.196, 244, 260 -- בטית 17,157. | ביטית 2"--
 ביטת 5, 9, 18. 60, 80, 4, 100, 1 12%, 150, 723

 158, 180, 193, 106, 244, 2%6, 260 -- בטית 1 חתפל --

 הטפל 282. ץבורה 7. ךילאו --ילעו גת. 1.

 הרח --
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 םשיו םקי םיתעבש ןיק גרה לכ ןכל הוהי ול רמאיו

 אציו : ואצמ לכ ותא תוכה יתלבל תוא ןיקל הוהי
 : ןדע זרמדק דונ ץהאב בשיו קדוהי ינפלמ ןיק

 יהיו ךונח זרא דלתו ,רהתו ותשא תרא ןיק עדיו

 : ךונח ונב ששכ ריעה שש *%% ארקיו ריע קדנב

 ללאיוחאמ תרא דלי רריעו רריע תרא ךונחל דלויו

 !ךמל תא דלי לאשותמו לאשותמ תא דלי לאייחאמו

 עכשו הדע תרחאה םכש םישנ יתש ךמל ול חקיו

 יבא היה אוה לבי תא הדע דלתו |! הלצ תינשה

 יבא היה אוה לבוי ויחא ששו | ! הנקמו להא בשי

 תרא הדלי אוה כג הלצו :בגועו רונכ שפת לכ

 לבות תוחאו לזרבו תשחנ שרח לכ שטל ןיק לבות
 וישנל ךמל רמאיו | קרמענ ןיק

 ילוק ןעמש קרלצו הדע

 יתרמא הנאזאה ךמל ישנ
 יעצפל יתגרה שיא יכ
 : יתרבחל דליו
 ןיק שכקי שיתעבש יכ
 ! קרעבשו שכיעבש ךמלו

 תא ארקתו ןב דלתו והשא תרא דוע םעכדא עדיו
 לבה תחת רחא ערז שיהלא יל תש יכ תש ומש
 תא ארקיו ןב דלי אוה םשםג תשלו + ןיק וגרה יכ
 : הוהי שכשב ארקל לחוה זא שונא ומש

 6 ה

24 

25 

85 1. 

 < - - דלא'ו

(₪5 ₪ = == = ₪ - 

 - ה --8ה - - - - - בגאעו ראנכ - -
 .-- = ₪5 = שה ₪50 א ₪ ₪ ₪

 ה = ל 5 0 ₪ ₪ 0 =

 6 ית ש 1-6

 זשכדא שיהלא ארב שוב שדא תרדלות רפס הז
 טכארב קרבקנו רכז :ותא השע שכיהלא זרומדב
 ! שכארבה שויב שכדא שמש תא ארקיו םתא ךרביו

 ומלצכ ותומדב דאלו'ו הנש תאמו םישלש .םדא יחיו
 ודילוה ירחא םדא ימ' ויהיו :  תש ומש תא ארקיו
 : תונבו םכינב ד*לויו הנש ת*אמ הנמש תש תא
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 251, 277, 279, 282, 281, 284, 286, 288,202 ; קזותוס 100, 4.

 לבת 157, 228, 60%.  ןיקלבות 1ז8 (2216מ08165, 16. 0

 שטול 60,136,186,282., לכ , 18. | המענ -- המענו 6.
 21. ןעמש -- אןעמש 155,411 ( סו הנ ) -- ןועמש 485. | ילק

 1 7% 7 הניזאה 2 9 18752

 249, 251.  יתרמאל 69 -- אתרמא 9. | יתגרה ,. 80 1
 יתרובחל 6, 0, 13, 69, 80, 6 249. 1

 24. סקי -- םקוי 9, 1933 1096 89. | םכיעבש -- םכיתעבש 4.

 25. םבדא 55 60. | תא ז", 60,75,152,103. | ותשא --הוח
 ותשא 75. = דלתו -- דלתו רהתו 18. = ארקתו -- ארקיו 6.

 תא 9,199,"2. יכ 1" 38 60- | ערז םביהלא --ערז םכיהלא ערז
 253.  יכ 27-- לבה יכ. 18%.  ןיק --ןיק ןיאכ 9.

 26. דלי אוה םכנ < אוה שכנ דלוי 80. דלי , 5 -- דלוי
 וסנ. | ארקיו קנס ארקתו גזס. | תא , 0,151. | שונא ,1-

 זא שונא [וק. 184. ארקל - אורקל 5: 17,111, 180 -

 1-2 תא ארקל 7%. הוה --יוי

 ז. תדלת 191,247 <=- תודלת 109 -- תודלות ,,50
 189,196 : קזומס 104. | תומדב -- שכלצב 2%.  השע -- ארב

 השע 15%. ותא -- ותוא +.

 2. םכתא ךרביו םכארב -- שכתא ארב 6. | םכתא -- םכתא
 םכיהלא 389 4. = ארקיו -- 'רקיו 9 -- יו 8מ. 1:5.

 קכתא 81. | םבמש 0.138 18%. | םכארב 193, 489 2 6
 4. םכדאה 75. ישלש 8מ.]גמ. 80. | תואמו ג. " ּהנש .
 1 רלויו 157 דליו 249. | ותומדכ 227. | ומיצכ ותומרב

 -- תומדב ומלצב 80 -- ותומהבא ומלצב 10. | ומלצב
: 1 659 ,687 ,285 2510 ,227 ,2233 ,166 ,132,155 ,111 ,101 ,75 

 1016 110,140. | ןמש , 4

 4. ויהיו -- יהיו 150. = ימי -- ימי לכ 109. = .ודילה
 תא -- תא אא 9. | הנומש 155,186, 103, 260 -- אהנמש 4

 תרואמ ף 9 75 80 89, 102, 108, 100, 136, 160

 155,180,227,228,2%3, 260,264; קזוחס 104, | ךליו 80

 םכינב תקזגגגס םכינבו םכינב 9.

1 

 28 5 צג 6 610 א 4

 16. ןכל ק. 13 4 17. ךונח -- ךונחא 2.
 18. דלוו 65,127,:6. | תא 1"--אאאא תא 61. | תא 2,

 181,299. -דרעו דרע 127. | לאהימ 61 -- טע. 11. 4.
 לאחימו לאחימ -- לאיהמו לאיהמ 127 -- לאיחמו לאיחמ 4.

 20. לבי -- לבא טק. 14 24.

 21. הלצו 62. | הנזאה 61. | יתרימא 221,62,6%.  יתגרא 4.
 24. עבשו 6124. 25. ארקתו 64-

 ומלצבו 6.
 4 תונבו 34 שונא תא ומ 60.6 -- , 4.

 2. דלויו 62 -
 4- דלויו 62, 6.

 \(ררררק=מ>-ר 0-0

 א 2 3.

 וש: ול 90 1
 10166 139. | םכקוי 6. | םכשיו 5 7.
 ו וא =-- תא 2905 תכח 19
 ןאצוכ 9,89,111,112,186, 244: קטנתס 5

 16. אציו -- אציו עיו 100. = ינפלמ --- פ מוט. 204 -- א'נפלמ
 116. | בשיו פג: 90.  דדנ + 2

,210,226 ,180,106 ,150,155,166,168,178,186 

 17- רהתו םג קס, תא 2" /223.| הבנב 69,186.  םשב

 -- םבשב 260 ; 10:65 4 -

 18. דלויו -- לוו 109. | תא -- תי 17. | דרעו דרע 9.
 לאייוחמ 132, 136 -- לאיחמ 199. = לאי"יחמו 132, 136, 161 -

 לאיוחמו 6, 80, זסז, 15%, 251 ; קנווס (, 17 -- לא'המו

 199, 228.  דל-- ,ז70. | לאשותמ ₪ לאתושמ 5
 -- לאשו 191. | לאשותמו , 9 -- לאתושמו

 10. =בשנ 277 -- ןישנ תתי, 11מ.0. הרע , זס.

 20. הדע דלתו , 199. | לבי--תאו לבי 7%. היה ,ז זז. | בשווי
 104,228--בשוי לכ 69 -- בשי לכ 80.  להא--לחא 99--להח

 21. ויחא -- ויחאה 5. = לבוי -- בוי 5ת. !:ת, 80. | לכ יבא -
 לכ יבא לכ 10סְס- | רוניכ 5.

 22. איה 6, , 11, 13, 17: 75: 80, 9, 159, 155; 191:

 ןפל ..612. >> גהוה 260 2015

 ןיקל ,168. = ןיקל תוא
 ותא -- ותוא 0.
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 ;דנש זרואמ עשת יח רשא םכדא יש רכ והיו
 זראמו םינש שמח תש יחיו + תמיו הנש םישלשו
 תא ודילוה ירחא תש יחיו + שונא תא דאלויו הנש
 זכינב ד*לויו הנש תואמ הנמשו שכינש עבש שונא
 עשתו הנש הרשע םיהש תש ימי לכ ויהיו :תונבו
 ד%לויו הנש םיעשת שונא יחיו ! תמיו הנש תואמ
 שמח ןניק תא ודילוח ירחא שונא יחיו :ןניק תא

 ; תונבו םינב דאלו'ו הנש תואמ הנמשו הנש הרשע
 קדנש זרואמ עשתו שכינש שמח שונא ימי לכ ויהיו
 : לאללהמ תא ד*אלויו הנש םיעבש ןניק יחיו : תמיו
 הנש םשכיעברא לאללהמ תא ודילוה ירחא ןניק יחיו
 לכ ויהיו  :תונבו שכינב ד*לויו הנש תואמ הנמשו
 ! תרמיו קדנש זרואמ עשתו םפינש רשע ןניק ימי
 תא דאלויו הנש שיששו םינש שמח לאללהמ יחיו
 זכישלש דר: תא ודילוה ירחא לאללהמ יחיו :דרי
 ! זרונבו .שכינב דאלויו הדנש זרואמ קדנמשו קדנש
 הנמשו הנש םיעשתו שמח לאללהמ ימי לכ ויהיו
 הנש םשכיששו זכיתש דרי יחיו = : תמיו הנש תואמ
 ירחא דרי יחיו | + ךונח תרא דאלויו קדנש תראמו
 תואמ %%%% %%% %הנמש* %%% ךונח תא ודילוה
 שכיתש דרי ימי לכ ויהיו :  תונבו כינב דאלויו הנש
 ךונח יחיו : תמיו הנש תואמ עשתו הנש םכיששו
 ךלהתיו : חלשותמ תא דאלויו הנש םיששו שמח
 שלש חלשותמ תא ודילוה ירחא םיהלאה תא ךונח
 ימי לכ איהיו = : זרונבו כינב דאלויו הנש תואמ
 ךלהתיו + הנש תואמ שלשו הנש םיששו שמח ךונח
 ! שכיהלא ותא חקל יכ ונניאו שיהלאה זרא ךונח
 דאלויו הנש תאמו הנש םינמשו עבש חלשותמ יחיו
 ךמל תא ודילוה ירחא חלשותמ יחיו : ךמל תא

4 

 הכה. 10 א ₪5.

 14. ויהיו --יהיו 69. | עשתו עמ 101. | תואמ , ז70. | תומיו

-5 ,9,109 

 ז 6. םיששו םכינש -- םיששו מניו הנש תואמ עשתו =כינש

 16. .לאללהמ -- ללה טק. 88 6. = ודילוה ירחא | 18. | הנומשו)
 9,155.  תאמ זק. | ,תונבו -- םכינבו 2

 זל. ריהי =- יהיו 132. 5 שמח =- םכינש שמח הנש 1"

 469 7- הנשא 3. | הנומשו 0, 15% --הנמשו שמחו 152. | תאמ
 193. - תומיו 9, 100, זז, 2:

 צפ. הצע תאמו 157 7 הבשול ,זממו

 19. רחא פפ. | תא ודילוה , 190. | ךונח תא , 190. | הנומש
 13,101,108,1%5,196. | תאמ זס. ' דליו =.

 20. ויהיו -- יהיו 103, 2%1. | םםיתש -- םכיתשו 850..  תאמ
 615. | הנש , 253. | תמיו ,\ 80 -- תומיו ף, 32% ג קנס 4.

 21. הנש , 17,170. | דלויו -- דלויו תרמיו 69. | תרא דלויז
 חלשותמ -- תמיו הנש תואמ עשתו 8. | תא , 191.  חלשתמ

 12% -- חלתושמ ף,1ְפָג -- ות ₪.

 22. "10. סת. , 161. | םםיהלאה תא , 101. | תא 1"--לא
 325. | ודילה 80. | חלשתמ 12% -- חלתושמ זס, 260 -- ות
 תקזוחוס ש 2. | שלש -- שלשו הנש םיששו שמה 35 -- שולש

 116 -- שלש הנש 157. | תאמ
 23. 106 סה. \ 151, 330, 476, 576. | יהיו -- ויהיו 69

5 .335 :3 325 :247 :189,199 ,176 
 597: 631: 643 ; קזנתוס 12%, 152 - %יהי| 128, 162, 220, 2

 225: 522; 527, 540, 548, 650, 600, 642 -- ה קזנתגס * 2

 שמח , 580. | םביששו -- םכיששו םכינש 6.

 24. ךונח טק. זג: 101. | םביהלאה , 6.
 כב

 25. 106. 60. , 80. | חלשתמ 12% -- חלתושמ זסָג -- ותמ
 םת.]גת. 2ְסּ. | הנש תראמו - - עבש (0ק.:46 102. | םכינומשו

 5: 9: 144: 152; 155: 277, 284, 286, 288, 202, 24 - 'נמשו תת.

 1גג. 80. | הנש תאמו , 101,176. | תאמו--האמו 227.  הנש
 150,"2. | דלויו -- לויו 69 -- דיו 12% -- 255 109. תא ,.

 26. חלשתמ 125. = ודילוה ירחא פג 109. | ירחא -- אירחא
 15% --רחא 132. | םכיתש -- "תש אם. ]גם.

 וניניאו 14

 לכ

 ( ₪ א 6
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 אמש (א20 ₪ ₪5 שש ₪5 מו ןטש (טא אפי שש 5 אש ₪5 שו ו אט |

 שש <> ל השב | שמו האמ "עמש "הא שי האפ ,/ה קא | 0/0 שש , 5 0 5

 = == ה 5 = ₪ = = = 5 5 )₪ ₪ 6 =-

 - = -₪ חח רו ו דפ כ 0 0-

 שש טפש | בש = | ךבב\ ₪ ₪ ₪ אי שתל קה 280 'ששתה קאש קשפה ןשממ |תממ טס | שמה

 יי תהיה

 - = - - - - 79 - = - -7₪ 7ֶ=7- | =7|>|₪=₪=₪|(7₪<|>|₪7₪ךך-

 - = -₪) = == )₪ = רד =

 - 7-7 = | =7ִפ₪>)|=₪₪₪₪ִ₪₪₪ִ7₪ְ₪9=

 - | == = א ₪ = = 5 = = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ =-

 ו - ₪ ₪ 70 0 ₪ רה 7-00

 -- == רש שר 0 0 ₪ 0 ל מ הטכ - 

 - = 077 - 0 0 = רש ה ל 7 0 ה 7 0 70-

- 0-0 0 0 

 עבש דילו'ו - - -
 - ה ה ה ה ה ה חח -7 -ד הנמשו - - םיעבראו

 דילויו
 ₪ ₪ = = 7 5 ₪ 5 כ ₪0 מ רש 0 0 7-

 8 צץ

 5. לכ
 6. דלויו 2.

 7. שונא -- שונאא 1.
 9. דלויו 61, 62, 6.

 ירדלויו ס

 . דלויו 61, 4

 :> דל
 . יחיו -- יחיו
 דלויו 61, 6-
 < לנה 6
 . דלויו 61,62, -
 . דלשו 61, 62, 65-

 גמבה כשנת בנבד ענב מ געש דקל. הטיה נז ו גש טנקי זלוקפכ:לנצצפ כטכנבנעהקמתינ-נונקכקב .ננשננמ-מבסצצכוסמנמזקש

 שויא -- שונאא ( 06 שונח ) 1.
 דלויו 61, 2.

 16. דלויו 2 6%

 13. דלויו 61, 62 2.

 דרי תא , 1.

 17. םםיעשתו < םכישעתו 1.
 דרי \ 6ז.  הנש אאא%% םביששו

 21. דלויו +7.

 24. ותא ; 1.

 חכפתב

 <. ויהיו -- יהיו 176. = ימי לכ -- ימי 151. | תאמ
 298. | הנש 1*--דלויו הנש 75 --הנשו הנש 191. | םישלשו הנש

 טק. 45 17%. - תומיו ז11, 325 -- 'ומיו 0.

 6. שמח =- תמח 17% | הלוח | 105--- יות פע דל
 שונא תא -- שנא תא תונבו םכינב דלויו 5.

 7. שונא - - - - יחיו \ 151. = ודילה 80,109 -- ודלוה 4.

 . עבש -- עבש הנש 81. | הנומשו =, 80,150,1%6,186. תאמ
 298.  דליו 80. | תונבו , 80 -- תונבו םינבו

 8. תש , 75,109.  הרשע--'רשע 85. 15.9. | תואמ עשתו
 הנש , 199. | תומיו 9, 106 1:

 9. סםיעשת -- 'יעשת 8ת. גם. 9. | הנש , זס.

 10. שונא , 2. | ודלוה ף. | ןניק --ן טק. 148 10ֶס. הנמשו
 הנש תואמ , 1, 4 הנמשו , 15% -- הנומשו

 הנ

 זז. עשתו -- שתו מ. 11. 80. | תואמ , 170 -- 5 .
 הנש \ 109. | תומיו 9, 325 : (סזז6 0.

 12. תא \ 69,615. | לאללהמ -- ללהמ 9 -- לאללחמ 2.
 15..יחיו -- איחו 18. | ודילה 18,109.  לאללחמ 155.  הנש

 , 690. | הנומשו 186,9,152,15%,ֶסַָג. | תאמ ףֶפ. | דלויו -
 והלויו =.



 9 1 ו

 םכינב דאלויו הנש תואמ עבשו הנש םינומשו םיתש

 הנש טשיששו עשת חלשותמ ימי לכ ויהיו + תונבו

 טכינמשו םיתש ךמל יחיו : תמיו הנש תואמ עשתו
 חנ ומש תרא ארקיו :ןב ד*לויו הנש תאמו הנש
 המדאה ןמ ונידי ןובצעמו ונא>שעממ ונמחני הז רמאל
 חנ תא ודילוה ירחא ךמל יחיו = ! הוהי הררא רשא
 פכיגב דאלויו הנש תאמ שמחו הנש םיעשתו שמח

 קרנש סכיעבשו עבש ךמל ימי לכ היו |! זרונבו

 תואמ שמח ןב חנ יהיו ! תמיו הנש תואמ עבשו
 ! רפי תאו פח תא שש תא חג ד*לויו הנש

 .4) 8 0 5 א 5.

 - - דילו'ו

 זכינב דילויו אאא %%% %%%% קדנש זרואמ שש

 - - - םכישמחו שלש ויהיו = - - =
 - רה דחה ו
 0 ה 22 2.- = = = ב 6% ללש] < =

 6% קו די "לו

 זרונבו קרמדאה ינפ לע ברל ([כדאה לחה יכ יהיו
 יכ םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו :םכהל ודלי

 ! ורחב רשא לכמ זכישנ םכהל וחקיו הנה תבאט
 פכגשב םכלאעל זכדאב יחור ןודי אל הוהי רמאיו
 שילפנה% : הנש םירשעו האמ וימי הו רשב אוה

 ואבי רשא ןכ ירחא זכגו שהה שימיב ץראב ויה
 המה פכהל ודאלאיו םדאה זרונב לא םיהלאה ינב
 קדוה ארו ! ששה ישנא שכלועמ רשא םכירבגה

 ובל תבשחמ רצי לכו ץראב םדאה תער הבר יכ
 רדאה תא השע יּכ הוקי כחנהה כשעה לפשר קר
 זרא החמא הוהי רמאיו :ובל לא בצעתיו ץראב
 דע זכדאמ המדאה ינפ לעמ יתארב רשא םשדאה

 יב יתמחנ יכ כימשה וע לעו שמר דע הדמהב

 ! קדוהי יניעב ןח קצצמ חנו + ם%תישע

 עמ כאב

 42. ה -- יח 5,228" ןב---ןּכ תארפסב הנ 2" 08
 =- הנ תא 13.19%. - תא 2%-- תאו 69, 150,155

 199:253. - תראו -- רךא 100,168, 14

 1. בורל ס, 60, 125, 178, 247, 260. | תונבו 06 םכינבו ,.

 ודלוי 9,11,69,152,186, 251 -- 7 00. ד30 13 -- קוס דלי 7:

 ?. ינב , 224. | םביחלאה -- םכיהלאה םכדאה 111 -- לארשי
 םכיהלאה 7- דאה , 6 -- 0:6 המדאה 89. | תבש ,%

 -- תבוט 11,660, 142, 186 -- תובוט 101, 4.

 3. ןודי טק 141. 536 --םוגת6 ןדי 223 --[ורי 478. | םכלועל (,

0 ,251 ,227,210 ,180 ,155 ,125 ,111 ,108 ,9 ,80 11,18,69,80 

 תזה. רשב , 69. | םםירשעו --'ירשעו 8ם. [ופ. 101 -- םכרשעו
 69. - הנש , 6 -- 98

 4 םכלפנה 61% -- םביליפנה 6, , 11, 17, 89 6
 10 193, 253, 260 ; 10286 149 -- םבילבנה 600. | ןכירחא

 5570 1% 16 177 1%6) 189, 223, + ירחא -- רחא

 389 2. | רשא קוס רשאכ 155. | ואבי , 170. | םכיהלאה --
 תוארל םכיהלאח 90. םכדאה , 109. ודלויו ז- המה ,.
 ץםכירוביגה 17, 152,193 -- םםירובגה 5, 9, 11, 75, 89, 100, 12

 126,130, 155,168, 196, 260, 264,601 ; קזותוס 108 ; (סח6

 186. | םכלעמ 130,248,260. | ישנא -- שנ טק. ג: 6.
 םכש 4

 ף. הוהי -- םכיהלא 80. | וכ , 69. | הבר -- הער 1 -- תבר
 80 ; קונומס 132. | םבדאה , 150. | ץראב , 125,189 -- ץראה לע

 69.  רצי , 109. | תבשחמ ,18 -- תובשחמ 5, 11, 6, 80, 81,

 80, 10, 111, 152,190, 103 7 260, 264, ךסס ; קזונתס 3 ;

 10605 + ובל -- םכדאה בל 18. | םכויה -- םכווהכ \.

 6. ץראב םכדאה תא השע יכ טק. 13 8 60ת!1קגס. 2.

 7. החמא , 136,168. םכדאה טז ץראה 89. .תארב

 ינפ , 80. | דע 1%-- דעו 18.69,75,80,126,152,155,250,גֶפ
 5-- דעא 99; 4 המהב -- מהב 4. רע 2"-- דעו

 155,186. | דעו -- דע ו. | יתמחינ 9 -- םכיתמחנ %, 6.
 תביתישע ף, 13, 599 160, 166, 1ֶסֶס, 218,

,56,881 ,562 ,551 ,829 ,480 ,480 ,448 ,411,449 ,387 ,303 
 <86 592 3% 610, 043 3 קזגוחס 170 ; (סזו6 3,419,437 -- 6

 ויתישע 474 -- םכםיתשע 27. סנו -- יתישע 12-

 8. הצמ 13. ןח-- ה נק. זז 1

 צה 1 ₪ 0 א.

 0 כ ו
 = ₪ = 0 0 )₪ 0 אמ 0 5 0 0 0 0 ₪ =

 משתה :בוסססטעפשבב בערב .'ב

 י-ם בר ו בר בר בר רב יי יי רב

 ו | בלועל

= 0 0 ₪ 0 ₪ = = - 

 -- == == ₪ ₪0 ₪ רש ₪ ₪ כ = ₪ 5 ₪0 50 ₪ שש

 5 4 1[ ג.

 26. דלויו 1:
 20. ונשעמממ 61.
 32. דלויו665-

 28. דלויו 4 6%

 30. דלויו 61, 62 -

 תא 2".--תאו 0 3.

 1. ודלי -- ודאלי 1.

 3. םבירשעו --:ר , 64.
 4. שבילפנה 61 -- םביליפנהו 7.

-17 ,64 

 2. תובוט 64, 05, 127,107, -

 ורלוה 6 =כיתובגה

 7. םכתישע .6%, 127: 197: 333: 4.

 אפי

 =כינכשו זנ, 17, 19, 80, 82, 80. )4, 101, 104, 10, 1, 29
12 ,226 ,106 ,18 ,186 ,176 ,168,170 ,160 ,152 ,139 

 253, 200, 271,277, 278, 282, 288, 208 -- םבנמשו 60. | עבשו
 -- עשתו ₪. 45 17%. - הנש | 17 -- הנש אמ 69. - עבשו

 הנש תואמ , 80,199. | תאמ 11ס, 1סָג -- טק. 18

 דליו 5 -- דילויו 223. = תונבו , 6.

 27. ויהיו -- יהו 132, 387. | חלשתמ 5.
 לששו 91. חנש תואמ עשתו , 80.  עשתו -- שת נק.
 תמיו הנש תואמ עשתו טק. 4. 2. = תומיו 0, 60, 100, 5.

 םכינמשו -- םכינומשו 5 5%

 םביששו 6

 28. ךמל 0ְק. 8: 0.
 152,160,1ףָג,60ז --םכיעבשו 176. = הנש ז" ; 9. | הנש 2"

 דש 80:10. | הנש תאסו 18. "תאמו דסס. ' דלה 5.
 29. הו-- הק 168,5ספ -- הא 61%. = ונמחני -- ונימחני 9.
 ונישעובמ 92 17, 18, 60, 80, 0, ,,,,,, 5 16

 178,100, 103,106) 22, 220,229,260ב 10186 130. | )ד'2
2 

 20. ודילה 100. | םביעשתו -- םכיעש אאאאו 9. | הנש ;\ 4.
 תיאמ 3: 6: 9, 11, 13 17, 18, 60, 80, 81, 80, 100, 102, 9

 10סָמ,108,110,124,136, 120, 150, 162, 170, 1779,
 200 227: 244, 253, 2%6, 200, 204, 204. | הנש , דליו 6.

 תונבו -- םםינבו .
 41. יהיו -- ויהיו 18, 60, 155, 190: 367: 368, 369: 397. %

 486, 569 -- אחיו 157, 185,186, 320, 156,527: 529. | עבש --

 םיתש 176. | תואמ עבשו הנש םיעבשו עבש -- עשתו תואמ עשת

 18. | תאמ 1ף3,286,288. - תמיו -- תומיו 9, 109: 325 דד

 ךלויו



1. 

 : ץרשע ןכ שיהלא ותא

 קרבתה לא ךתיב לכו התא אב חנל הוהי רמא"ו
 המהבה לכמ : הזה רודב ינפל קידצ יתיאר ךתא יכ

 הכתה.

 15. השעת סמ זףז. התא , 69 -- התא לע 252 -- התוא
 80. שילש 13. | ךרוא 226.  הביתה"9פ6. | המא 2"- הא
 תרמוק 195. התמק 5,11,18,69.04,139, ,,7

.4 ,293 ,239 ,217 

 16. השעת -- השעה 6. | הביתל 0
 המא , 69. | הנילכת 80,155, 106, 249. הביתה 6,80. הדצב
 הדצכ 80. | םבישת -- םכישאת 196. | םכייתחת 75: 2%
 155, 227, 260 ; קנננתס 230 ; 1006 130 -- םםפיתחת 2. | םכיינש
 75: 89: 152: 155, 227, 260 ; 1016 139 -- םכפינש 2 --ינ ק.

 ת80. 168. | םבישילשו 69, 80, 125, 186, 180, 6,

 17. םכימ -- מ 6. 1. 9. | ץראה לע ,19ְס. לכ ז"
 150. | םבימשה -- 'ימשה 48. 1:ם. ף. | לכ 2%--- לכו 6.

 18. יתומיקהו 152, 15%, 186, 226 --- יתמיקהו 18, 80, 80, 4,
200 ,168,170 ,112,119 ,111,125 

 282, 601, 653 -- 'תומקהו 0,653. = תרא ; 9. | ךתא -- התא.

 12. הביתה 86. נבו 80.  ךינבו ךתשאו < 6. ְי

 19. לכמו -- לכמ 9,155,186. | לכמ 1"-- לכמו 136,199 ---

 לכמא 196. | לכמ 2" קזנפוס לכמו 155. | לא --ילא ףצ. הביתה
 80,128 -- טק. ג. 103. | תויחהל 69, 0

,7 ,, ,100 ,108 ,101 ,80 

 191,193: 226, 227, 237, 200, 400, 600 ; קזננתס 244 ; 107146 0.

 20. והנימל ז:%--י ; 9. | ןמו --ןמ 35%.5.99.15%.  לכמ ז"
 -- לכמו 132,150,1%1,108,17,69,12% -- לכמא 35%.  והנימל
 2" 1 , לבמ ל" 1 7-.  ראבי קוס ןאבת 2282 = .ןתוחהל שש

7 

 21. התאו --ו טק.138 ז5. - ךילא 1
 132. = םבהלו ךל -- םכהלואאאא ךל 59. .ךל ,9.

 הל 2. ג

 22. דנ (סזו6 הנ 135.  הוצ , 80. ותוא 8. םםיהלא --ל ,1-

 ךל היהו 5
 םכהלו -

 1. הוהי -- םכיהלא 1.
 1ז1,22%.  יתיאר 58 18 --יתאר 200.

 4809. 199. | רדב 168, םטחש

 הביתה 6, 80 12%. | ךתוא
 קידצ \ 252. | ינפל

 0 5 א

2 

 + גת ₪ 1010 א.

 זס 8 4. םתפתעו

 5660 8 0 חנ"רשה5

 -- 7 - םמתו- 0-77 - ----5 9 לתרדב היה םימת* קידצ שיא חנ חנ תדלוה הלא

 שי = דילול ל - = ו-6 10  םינב השלש חנ ד*לוו +: חנ ךלהתה םיהלאה תא

 = ₪ רה זז נפל ץראה תחשתו : תפי תאו שח תא םש תא

 = שו- ₪ שש ב 12 [זרא םיהלא אריו !  םסמח ץראה אלמתו םכיהלאה

 בש נש ושוב וש זרא רשב 'רכ זריחשה יכ קדתחשנ ?קדנהו ץראה

 ₪ הררה הרה ה ה ה ךההה* 14 | רשב לכ ץק חנל שיהלא רמאח  !ץהאה לע וכרה

 ובו ו--ייבששב יבמ 2 -- = 0-5 יננהו םכהינפמ סמח .ץראה קדאלמ יכ ינפל גב

 4-1 ישע - - - - - - םיתיחתשמ 14  רפג יצע תבת ךל ;דשע = : ץראה תא .שכ*תיחשמ

 ו ץוחמו תיבמ התא תרפכו הבתה תא השעת םינק

 ו 18 המא תואמ שלש התא השעת רשא הזו ! רפכב

 ה שישמחו - = = = = קרמא םכישלשו הבחר המא םכישמח* הבתה ךרא

 0 ----7-7 16 | הנלכת המא לאו הבתל קרשעת רהצ |: זדתמוק

 ב ב 5 כ 2 זכינש שכיתחת שכישת הדצב הבתה חתפו הלעמלמ

 8 זכישילשו 17  לובמה תא איבמ יננה ינאו ! קדשעת םיש%לשו

 ---רירד ההד תריחשל - - - - - - - זכייח חור וב רשא רשב לכ ת*חשל ץראה לע וםימ
 עב ד ב 555 50 18 תא יתמקהו :עוג ץראב רשא לכ שימשה תחתמ

 ג 5 ל ב קו ךתשאו ךינבו התא הבתה לא תאבו ךתא יתירב

 27 שבה לכמו ה"הה - 2 = כ ה זס כטערעב+ לכמ* *יחה לכמו +: ךתא ךינב

 ו תרעהל : ויהי הבקנו רכז ךתא תיחהל הבתה לא איבת לכמ

 ה יירשא לכמו ו -- ףועה ןמ 20 שמר %%* לכמ* הנימל המהבה ןמו והנימל ףועהמ

 ו נמק ₪ : תויחהל ךילא ואבי לכמ שכינש והנימל המדאה %%

 כ ב 21  ךילא תפסאו לכאי רשא לכאמ לכמ ךל חק התאו

 5 לב 22  הוצ רשא לככ חנ שעיו !הלכאל פכהלו ךל היה

 ה-0 מ כ 5 שש 5 5 ₪ א ₪ 0 0 ₪00

5 4 1. 

 9. םכימתו \ 6. ויתרודב 64. = ךלאהתה 65.
 10. דלויו תא 2%"-- תאו 64, 65, 127, 181, 4.

 זז. ילמתו 1.
 13. םבתיחשמ 64, 66, 127, 107, 221, 131, 4.

 14. השע 61, 64, 65,

 ז%. התא ,127.  המא 2%-- םבא 7. 16. םבישלשו 1.
 17. תיחשהל 61, 64, 6%, 127, 184, 197, 221, 0.
 19. היחה -- היחאה 61. | איבת -- (סז איבי 7.

 ת , 61. | תויחהל 61, 64, 65, 127, 184, 1.
 הבתה --

 1. הנ לא -- חנל 7.

 וו

 8 כ.

 9. הלא --ץסא זתג]סצ 66 ס1מ814 ; ל5,102,108,111,116,177--

 1תג]סצ : 0,18,95, 104, 125, 112, 151, 152,170 2 200, 1

 277, 279, 283, 284, 286, 1'300-- , 60,101. | חנ הנ תדלות הלא
 0005 0165]108 תודלות 80, 152, 260, 282 ; 10166 110 --

 < תודלת ף, 10 -- טק. ז3(טע. 17%. | חן ז" קזותוס םכנ 9.

 ויתורודב 13, 152, 186, 193 -- ויתרודב 10, 260 ; [סזז6 4

 10. דליו 69: 227; 249. = תא -2" , 171 -- ראו 00

| .4 389 :193 ,152 
 וז. ינפל -- ינבל 600. אלמתו ₪0 למתו 109. ץראה 2% 0.

 סמח קזותגס שכמה 7.

 12. םכיהלא--בוט יכ םכיהלא 1סָג --הלא 501. תא 0.
 1. םביהלא -- םכיהלא הי 1%2. = = לכ 80. | האלמ -- אאהאלמ
 ננס.  ץראה 1", 18%. - םבהינפמ , 4 יננהו קזותוס

 הנהו 80 -- יננה 196. | םכתיחשמ , 69. = תרא -- תראמ 1%
 ץראה תא -- ץראה לע וכרד תא .

 14. השע -- ע טק.14םם 101. - תבת ,,0

 תוגזק. 226.  יצע ,17 --יצ [טק.140 100. | רפונ 4

 תכינק 15%. | תא / 69. | הביתה 6, 80, 12% -- תביתה 103 -

 הבתל 69. | התוא 9,1%2. רפוכב \.



 זז. עפפתו 11

 ןמו ותשאו שיא קדעבש העבש ךל .חקת הרוהטה

 !ותשאו שיא %%%% םינש אוה הרהט אל רשא המהבה

 הבקנו רכז העבש העבש %%%%* םימשה ףועמ כג*

 העבש דוע םימיל יכ :ץראה לכ ינפ.לע ערז תויחל

 הליל זכיעבראו םכוי סכיעברא ץראה לע ריטממ יכנא

 ! המדאה ינפ לעמ יתישע רשא םוקיה לכ תא יתיחמו

 תואמ שש ןב חנו : הוה' והוצ רשא לככ חנ שעיו

 וינבו חנ אבו :ץראה לע סכימ היה לובמהו הנש

 : לובמה ימ ינפמ הבתה לא ותא וינב ישנו ותשאו

 קדנניא רשא קדמהבה ןמו קדרוהטה המהבה ןמ
 ! קרמדאה לע שמר רשא לכאו ףועה ןמו קררהט
 קרבקנו רכז קרבתה לא חנ לא ואב םכינש םינש
 שכימיה תעבשל יהיו :חנ תא םשיהלא הוצ רשאכ
 תרואמ שש% זרנשב !  ץראה לע ויה לובמה ימו
 שרחל םכוי רשע העבשב ינשה שדחב חנ ייחל הנש
 ת*%בראו הבר שוהת תוניעמ לכ ועקבנ הזה םויב

 וכיעברא ץראה לע שגה יהיו ! וחתפנ שימשה
 הג הב הוה כה שצעב | -ךליל כיעבראו וי

 וינב ישנ תשלשו חנ תשאו חנ ינב תפיו םחו םשו
 ילכו הנימל קדיחה לכו המה | הבתה לא תא
 והנימל ץראה לע שמרה שמרה לכו הנימל המהבה
 לא ואביו ! ףנכ לכ רופצ לכ והנימל ףועה לבו
 וב רשא רשבה לכמ םינש זשכינש קדבתה לא חנ
 %%%%% %%% קדבקנו רכז שיאבהו |! סייח חור

 רגסיו שיהלא ותא קדוצ רשאכ ואב רשב לכמ
 ץראה לע שנוי שיעברא לובמה יהו :  ודעב הוהי
 ! ץראה לעמ שכרתו הבתה תא ואשיו םשכימה ובריו

 14 זס א 4.

 9. םכינש 2 176 -- םבונ טק. 1 1. ואב -- ואבי 0,

 הביתה 18,80,152--ב [טק.148 10. | רכז -- ר ספג טס.

 19.  הבקנו רכז ,191.  רשאכ--אכ (טק.:45 169.  הוצ ,4

 -- ותא הוצ 158, טז 171. םביהלא --הוהי 15%.  תא--לא
 16. םםובוה == =בומיה משה זנב

 ימ 152. = לע ויה --לע םכימ ויח 152. | ץראה --ץראה 'ד 0.
 זז. תאמ 129.  הנש ,ז52. יחל 3.  'ישה 15%. רשע
 םכוי , 368. | םבויב שדחל --ידחל םוי רשע העבשב ינשה שדחל

 =בויב 109. | םבויב , 387. | לכ ועקבנ -- לכ וע ₪5. 36 6.
 לכ , 80. | תרונעמ 228 -- תניעמ 0 1 89: 2
84 1327 ,104,120 ,103 ,102 ,101 ,99,100 :95 

%6, ,100,223 ,185 ,178 ,177 ,176 ,168,170 ,166 ,160 

5% ,4 ,282 ,279 ,277 ,271 ,256 ,251 :249 :247 :244 :227 

 100, 602, 653, 659 2; (076 10% -- תרונייעמ ף, 69 -- תומס
 [רנייעמ 146 -- תיניעמ 223 -- קצונגס וניעמ 2 -- תתונייע

 תרה זרובוראו 13, 182 -- תובראו 69, 102, 0

 ימו -- מו [0ק. 36 112--

 125,136,155,179,189, זס, 227,251 ; קזותס -

 2 בו

 13. םפשו - םבש 40

 -- תרשא 109. | רשלשו חנ , 6.

 ץנפססטץ התא 109. הביתה +

 14. שמרה ז"-------המה !טק. 80 82. | היחה -- היח %

 --הייחה 17 -- המהבה 18. | הנימל 1*-- אהנימל ( 6. ו) +.
 הנימל המהבה לכו , 136. | המהבה -- היחה 18. | שמרה 2*-

 שמורה ף. לכו 4" פו 176 --לכ 1ֶפ. | והנימל ףועה , 60,
 לכ והנימל ףועה , 19. = לכ ז" ₪ 24.  רפצ פג, 244 -- רופיצ

 120,155.223. | לכ 2*-- לכו זפ%,196,221. ףנכ ףכנ

 םכחו -- םכח 1%%. | תשאו
 םכתא ץזופוס ותא 136 --

 ז 6. אביו חנ -- חנה הביתה 93. - םכינש
 םכינש -- (תס1; 135,180,1פ9. רשב 60,600. םכיה ,וכפ

 -- ה טק ג 81 -- םכי טק. 8 2
 16. ואב רשב לכמ ה ₪. זג5 2. .רשב -- רשא

 הוצ , 199 -- אבצ 146. | ותא , 79 -- ותוא 8ָפ,זֶפְפ -- הוהי
 רוגסיו 1.

 17. 60. 176. | לובמה 9 8 -- ץראה לע לובמה ו.

 ץראה לע שכוי םביעברא < םכוי םכיעברא ץראה לע 18. | ובריו
 -- ב ₪ק.ז88: 8ג. | 17,718. ובריו םבימה , 54+.

 הביתה :52,ופ-. | כרתו עוווגס םכקתו זז.

 6 א
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 8 4[ ג
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 +: גג 7

 %. םכינש 1? == םםינשא 62.
 3. תויחהל 61, 64, 66,127, 183,197 -- תיחחל 1.

 7- ותשאו , 61. 8. לע , 6
 . הזהא 61. | וחתפנ 62,66, 221, 1

 . יהיה -- יהיו 62, 64, 60, 127, 221, 4.

 . שמרה 2%"-- שמורה 4.
 . םםינש םכינש 66] 127. | םכינש 2"-= םבינשא 4.

 . רשב , 64. = הוצ -- הואצ 1.
 . םכיעברא -- רא טק. 185 61. | םכארתו ( 63. *) 4.

 יהיה -- יהיו 61, 62,64,66,127, 221, +

8 . / / 

 תימנית

 2. הרהטה 5.9,11,18,80,11ז:,144,150,168,176,12%
 227,239.253. - העבש 2", 95. | ןמו--ןאמו 18. | הרוהט
2 .136 ,132 ,120 ,10 ,108 ,103 ,5 80 :75 .60 :13 ,11 :0 :5 

 .155, 186, 180,196,237,239 3 קתותגס 2,244 ; 1076 104,12%--
 הראהס 6. | אוה -- איה 5, 6, 0, 13: 17, 69,

 , 152, 155,178,226) 227, 244, 2%1, 260,264. | שבינש -- םכינש

 לכמ פג. | שיא 2", 2. | ותשאו , 80 -- תשאו 6.
 3. םכימשה ףועמ םכג ,199.  ףועהמ 18%. העבש 2",
 רכז =- רכז ותשאו שיא 10סְס.  תרויחל -- תרויחהל 100, 15% --

 תריחל 7. 2 .

 4. העבש -- ה טק. 646 2.
 ריטממ --- מ 1" טק. 18- 5.

 יכנא -- כנא 68. 11. 1.
 ץראה לע ריטממ טק. ג +
 םכוי -- ית 13.  הליל םכיעבראו תסת קטת6 162,  הליל =

 הליל ליו 129. | םפוקיה לכ תא 5 0.
 * 6. לככ -- לכ 150,181.  "והוצ -= הוצ 6

 6. שש--שש תש (" קשע תש) 104. | םכימ -- םםימ ע

 7. וינבו .144.18%. = ותשאו -- תש גת. ג. 81. | הביתה
 193. כ ,.

 8. הרהטסה 7" ץץ 2
 178,189,193.220,242,2%1.  רשא , זס. הננא זג -- הניניא
 זוז. | הרוהס 11,,6, 13, 80, 80, 94, 100, ,,,92

 140, 152, 186 18, 106, 226, 227, 2גס, 24, 300 ; קננס

 150. 155. 214: 1סלמ 14. ןמו 2% -- לכמו 9. לכו --

 לכא 2--לכמו 6. | שמור 5, 6.0,13,104,108,1:1. לע ,



 פקק נז[

 לע הבתה ךלתו ץראה לע דאמ ובריו שכימה ורבגה
 ופכיו ץראה לע דאמ דאמ ורבג שכימהו : םימה ינפ
 שמח : טכימשה לכ תחת רשא שיהבגה םירהה לכי
 ! םכירהה וסכיו םשכימה ורבג קרלעמלמ המא הרשע
 קרמהבבו ףועב ץראה "לע שמרה רשב "לכ עוגיו

 ! שכדאה 'רכו ץראה לע ץרשה ץרשה לכבו היחבו =
 רשא -דלכמ ויפאב ייח- חור תרמשנ רשא לכ
 ינפ לע רשא שכוקיה לכ תא חמו :ותמ הברחב
 שכימשה ףוע דעו שמר דע המהב דע שכדאמ המדאה
 : הבתב והא רשאו חנ ךא ראשיו ץראה ןמ וחמיו
 ! זכוי עראמו םפישמח ץראה לע זכימה ורבגיו
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 :לכ תראו זריחה לכ זראו חנ זרא :םיהלא רכויו
 *כע חור שיהלא רבעיו הבתב ותא רשא המהבה
 ת*בראו םוהת ת*ניעמ ורכסיו : םימה וכשיו ץראה

 שכימה ובשיו : םימשה ןמ שכשגה אלכיו שימשה

 םישמח הצקמ שכימה ורפחיו בושו ךולה ץראה לעמ
 העבשב יעיבשה שדחב הבחה חנתו ! כו תאמו
 ךולה ויה םימהו :טררא ירה לע שדחל םוי רשע
 שדחל דחאב ירישעב ירישעה שדחה דע רוסחו
 חתפיו ם םיעברא ץקמ יהיו : םפפירהה ישאר וארנ
 עזרא חלשו :קרשע רשא קרבתה ןולח זרא חנ
 'כעמ שכימה תרשבי דע .בושו תצוצי תצצ'ו ברעה
 םימה ולקה תוארל ותאמ הנויה תא חלשיו :ץראה
 ףכל חונמ הנויה האצמ אלו :קדמדאה ינפ לעמ
 'לכ ינפ לע זכימ יכ הבתה לא וילא בשתו הלגר
 כא וילא קדתא אביו החקיו ודי ** חלשיו ץראה
 חלש ףסיו שכירחא שימי תעבש דוע לחיו ! הבתה
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 1. רכזיו טק. 188: גזנ -- רוכזו 13. | תראו 17-- תרא

 המהב 12. | הביתב ֶסָג- | חור 8 132 -- חול 81. | ובשיו
 -- ובשיו 221 -- כ ץ100 ב 4

 2. 4. א. 75. 1 רניעמ -- תוניעמ םבימה 86 -- תונייעמ נצ,

 185 -- תרנייעמ 9 =-- תוניעמ 89, 120, 132, 150, 152, 9
 196, 225, 226; 253, 260, 282 ; (ס116 1339 -- תונעמ +.

 םבהת 3:253 -- הבר םכוהת 89. < תובראו 237
 תזותוס 2 - תאבראו 6 --- תבוראו 13,136. | םכימשה 1* 1

 ןמ עפ ף.

 2. ובושר 13: 244. | לעמ -- לע 1 ךלה 9, 80,

 125,136. | בשו 100,125.  הצקמ -- ץקמ 69.  םבישימח 3.

 4. הביתה 80,ּוְסַג. | יעיבשה -- יעיב טק.18: 120.  העבשב
 -- עבשב ( 6 (שק1ט: ) ת.1ות. ף.  יררה 196. טרדא ,

 5. ויה , 80 -- אאה 128.  ךלה ף,136 -- ךלוה 128. שדחה
 4185 -- שדוחה 152. | ירישעה -- יעיבשה 18. | דחאב ירישעב

 ווק. 141. גם [ק46 8 115 152. | ירישעב , 486 -- רישעשב 4%

 שרחל , 17. ישאר 58 זוז -- ישאר עמשר ,.
 6. םביעברא -- רא טק. 185 19. | םב" .69,155. חרא

 נ61. ' הבתה ,וזז --הביתה 152. | רשא -- רשאא 4

 7. ברועה 80,100. | שו אוצי טק. 148 162. | אוצי -- אצי 2
,,,, 69.75,80,109,111,126,120 :9 :6 

 196, 206, 237, 244, 249, 158. 507 ַ; קזנתס 204. | בשו 2: 9: 5%

 111, 189 -- בושוא 50. | תשבי דע 95 136. | דע קזומס לע
 99. | תשובי 168 -- ת טק, 45 8ז. לע

 8. תרארל 217. | םבימ 196 -- םכימה תא 75.  ינפ , 69 =
 ינפ אאא ( ₪. ץראה ) 9. | המדאה ינפ -- ץראה טק. 3

 המדאה -- המדאה םכימה 109 -- מדא 10. 6.

 9. חנמ 109,125. הבתה לא וילא בשתו , 194. לע ,6
 ץראה קזומס המדאה 196. = ודי חלשיו | 252. = היחקיו 177 --
 הקיו 80.  התוא 89. | וילא 2" , 80,150. | הביתה 1" 6 2" 2.
 10. םכירחא -- ירחא 69. = ףסויו 9, 69, 89,109, 237. | ןמ

 -לא 24
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 - - ד (ץקמ ----- - ובשו וכלה - - - - -
 - - ₪ == דד חד הר ₪7 4

 וכלה - - - - - טררה - -----7777 5
 2 כ שדחא - = ורפחו

 רי אהה שמ רף ו ו 50

 ו ]|[. הנך 7
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 5 4 ג צצ ב ₪

 צפה בת כבר | 61-90 ךלתו 7
 1. םביחבנה 61, 62, 64, 65, 66, 127, 221, 290; 333: 363; 164-

 21. לכו -- לכ

 23. חמיו -- יחמיו 62. = המדאה -- המדדאה 7:

 ראשיה -- ראשיו 61, 62, 64, 66, 127, 1

 4. יעבשה 1. טררח ירה לע | 2.
 6. שדחל - - - - םכימהו \ 62. | ירישעב -- ירישעהב 2.

 6. ןולח -- ןולא 4. 9. האצמ -- אצמ
 19. םבירחא -- םכירחתא 127, = תא - - םכירחא 105. 2

 ו

 18. םבימה , 9. | דאמ 28 100 -- דאמ לע 104. | ךלתו =
 חנתו 4.  ץראה 60.1ף.----- ךלתו 109. = הביתה 1

 19. דאמ דאמ -- דאמ 80. | לע דאמ ע5 101. | ץראה לע
 157 -- שק. 12 2. - לכ 1% ב 18%... םםיחובגה 6

 תרחת -= תרחתא ( 68. 5מ) 3. | םבםימשה לכ תרחת -- תרחתמ
 םבימשה 4

 20. המא , 12%, 196 - טק. 4.

 12. - וסכיו 10. עא 4.

 21. שמורח ף, 168 -- שימורה 13. | המהבבו ףועב 82.

 75.  היחבו טק. 146 234. לכבו -- לכבו "נה זז. ץרשה 2%.
 לע 2" 00 146. < םכדאה לכו -- םכראה ץראה לכו

 22. חור \, 175 \ במ טק. ץ1. 275

 הלעמלמ -- העמלמ

 ופאב קז1תוס +.

 21. חרא 4 9: 69, 100, 129,199. לכ , 227. | ינפ | 6.
 םכראמ =- םכדאמ דע 8. | דע .םכדאמ -- דעו םכדאמ לעמ 9.

 דע .1" ---דעוו 60, 86 152, 297,101. | בימשהי = =ימ דע ו"
 (טק.18: 82. דע 27-- דעו 69. - דע -- דע 6

 15%. - וחמיו -- טגטסטטז ותמיו 103 -- קזנתתס ןרמיו
 חנ ךא ראשיו , 150.  חנ ךא טק. 46 4

 24. ץראה ת.ז 4



 זתפמ | 13 .11

 זרעל זדנויה וילא תנבתו | : הבתה זמ הנויה תא
 ולק יכ חנ עדיו קריפב ףרט תריז הלע הנהו ברע
 זכירחא םימ' תעבש דוע לחייו .:ץראה לעמ םימח
 יהיו :  דוע וילא *בוש הפסי אלו הנויה תא חלשיו
 וברח שדחל דחאב ןוש*ארב הנש תואמ ששו תחאב
 אריו הבתה הסכמ תא חנ רפיו ץראה: לעמ םימח
 קרעבשב ינשה שדחבו : המדאה ינפ וברח הנהו
 שכיהלא רבדיו :ץראה השבי שדחל זכוי שכירשעו
 ךינבו ךתשאו התא הבתה ןמ אצ ! רמאל חנ לא
 רשב לכמ ךתא רשא היחה לכ* !ךתא ךינב ישנו
 אאצוה ץראה לע שמרה שמרה לכבו המהבבו ףועב

 תגצ]  !ץראה "לע וברו ורפו ץראב וצרשו ךתא
 לכ היחה לּכ* ! ותא וינב ישנו ותשאו יינבו חנ
 ץראה לע שמורא %%%% לרכ< ףועה 'רכו שמרח
 תחבזמ חנ ןביוו + קרבתה ןמ ואצי שכהיתאחפשמל

 ףועה לכמו קדרהשה קרמהבה לכמ חקיו ?דוהיל
 חיר תא הוחה' חריו ! חבזמב ת*לע לעיו רוהטח
 דוע ללקל ףס*א אל ובל לא הדוהי רמאיו זחחינה
 ער שפדאה בל רצי יכ שדאה רובעב המדאה תא
 רשאכ יח לכ תא תוכהל דוע ףס*א אלו וירענמ

 זכאחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי לכ דע :יתישע
 ! ותבשי אל הלילו פויו ףרחו ץיקו
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 ורפ שכהל .רמאיו ץנב תאו חנ תא שיהלא ךרביו
 היה! שככאתחו טככארומו :ץראה תא ואלמו וברו
 ףשא לכב שימשה ףוע לכ לעו ץראה תיח ל5 לע
 לכ רגהנ טככהוב .םכוה "יבד ילכבו המדאה שמרח

 .תפ תב

 ףוע 129. | לכ 4%-- לכו 60, 104, 152155, 157,180, 303. 0
 290: 485: 487 -- לבא 186. 595 ד \, %6- שמר 1.

2 ,227 ,226 ,206 ,170 ,168 ,166 ,116 ,112 ,120 ,125 ,05 ,80 
 244, 260, 160, 483, 390 -- שמרה 15%. | לע , 5. | ץראה --
 ץר תק. 98. 2 -- המדאה 69. | םבהיתוחפשמל 9,
 112,152, 193, 22% -- םכתהפשמל 9, 197 -- יתחפשמל ג. גם.

 נסז. | הביתה 109 2

 20. ןביו קזגתס אביו 162. | זמ חנ ןבו טק. זג" ז75. | הנ

 49-- תא 602.  החבזמ חנ ק.186 155. | הוחיל --יל 3.
 חקיו -- הקו 289 -- | טק. 36 19. = לכמ -- ןמ גֶק, 136 --כ
 1016 ך 99. | המהבה -- מהבה 170. | הרוהטקה 3
 80, 80,129, 116,192, 155; 189, 196, 260 ; קז!תס 104. * רהטה
 10, 80, 125, 225: 216, 251, 00. | תולוע 13, 120, 152 -- תולע

 5,104,155, 226, 228,237, 260, 264, 32% =- תלוע

 21. לא - - - - תא ; 199. | הוחינה 7

 249. רמאיו או 100. | ףסא 1"-- ףיקא 5, 17, 9
 179, 23, 2600, 288 ; קזומגס 82 -- ףסוא 136, 6סז -- ףיתוא

 80, :1ז,120,150. | דוע ללקל דוע ףסא 244. | ללקל דוע <
 80,109, 253. | ללקל ,18. | המדאה תרא -- המאדאה 9 --
 המכדאה תא 132. | ער ,128. | וירוענמ ז3, 60, 81,802
 "572 186, 225, 228, 249: קתותס זו0,1%%. אלו

 -- אל 0,152,155: 247. - ףסא 2%-- ףיסא 80, ספ, 108, וזו

 ז26,161,170, 178, 241, 288 ; קזווחס 82 -- *ןיסוא 11, 60, 15
 -- ףסוא ף, 601. | דוע 2" 60, 81.  תרא 37.9.  רשא 7.

 22. רע טק. 131. 81 -- דוע סף, 17, 60, 109 +

 155, 196, 226, 281,2%6, 260 -- ד [גק. ג[ 182. לכ
 רוקו 17, 69, 89, 129, 224, 260. | םכוחו זק,0,129,136,

 ףרוחו 129,152 --[ד (טק,18

 וברו , 10. | (20תוהו. [ 0% 2 זזגת(קס- 0.

 2. 0018. , 9- םככארמו 9, 18, 6 10, 13%, 129.

 150,176,196,226,236. | םככתיחו 1:9. לכ
 לעו -- לע 95. = ףוע -- עה 8ה. ות. זָב. | לכבו 1ֶסֶפ. שומרת

 1ֶפָג -- פמרת ג, 80--ש (גק. ג 6. | לכבו -- לכו 1
 יגד שא :1וז, | םכיה לגג 80 -- ןזו1וגס , 6). םככדיב --ייב טק.
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 1. וינב , 9.

 להתא תסלצנסאפ<

 < ג 60 5 א 4.

 = שר חרדה ד ד חח דד חד - חחח דדיה 1

 ו ו = "ב ו

 2 ב לחשו - - 777777 12

 - רח דה - הבוש - - - -- דה 77 7 3

 -ח דה דה חד ןושיאהרב ה --4--ו הר הר ה ד

 ב ב בב םוש 7- 14
 ו ו ב ו 2 ל יויו 1 5

 = = = ₪ = -= ד דד דד יויח- 16

 --- דד ההרה לכו ---- - 7-7 - 7
 | והו-ו=1= = == ו ד רה דן

 = = = == =₪7₪<|>|₪7₪₪7₪=7₪₪7₪=|₪=₪>₪|(₪=>₪|₪=₪|=₪|(=>=ד- דחה 18

 ו = :3,לבו' = .2ב ב = --ך-- 9

 - -7- -- שמארה שמרה לכו ---- - אא
 -- ה ה ההד ה 5-5 םהתוחפשמל 0

 ---הד-רירדרדה-ד תרולע = 22-55 1
 ללקל דוע ףסוא - - - - 7-0 77077---7

 - ד חדה חה דד דחה ד כו וכ כ ==

 שוחו רקא - - - - 7-7 ד דד דיוורחה 2

 וו כ רוכש = כי כ - הם" הוה %

 ס ג פסדצ

 רש שש 2 ש2 ₪2 שש ₪2 ₪2 ₪ ₪1 ₪ ₪2 קב א םכ שמ ש 1

 - - שככתתחו שכאר%מו - - - - - 7-7 7 - - 2

 < = ?תתנ = - - - - - 2-5 5-77 77-- 3

 5 א ה.

 11. ולק =-- ולהקכ 4. ו
 11. וברח 1" 6 2*-- וברה 62, 66. | רפיו -- ריפהו 4.

 17. לכו -- לכאו 62. | לכבו -- לבו 1.
 18. ישנו -- ישנאו 7.

 21. חיריו 64,127,183, 113. .החחינה---חהירה 64--י טק. 4 4

 ףיסוא 61, 64, 65, 66, 127, 197, ללקל - לקלל 24

 שכדאה בל רצי יכ (טק.145 61. = רצי יכ -- רצייכ 7.
 ףיסוא 61. 64, 6%, 66,127. 197,333. תוכל 64--- תוכיל 7:

 22. רוק 62.64, 65,127,197,313.  םכחו 7
 197.  ץק 62.64. .ףרהו 4

 1. רמאיאא 2

 2. םבכאראמו 62. | לכב -- לכבו 64, 1272197, 1.

 הע.

 זז. אובתו 196,239. = הנויה , 189 <- הניה 17, 227. | הלע

 --ילע 6. ץראה ,5-
 12. לחיו 109, 264 -- לחי כ. 146. 99 -- לח גס. 4. 4

 רוע , 109. | םבירחא --ירחא 4.

 11. תחאב קמ דחאב 12%.  הנ--נ ₪07.18 2. תרא

 -- רדנ תא 109.  הבתה -- השע רשא הבתה ֶלְל. א אריוא גו.
 הנהו ,, 199 -- הנהו וברח 18%. | ינפ וברח -- לעמ םכימה וברח

 ינפ וברח הנהו אריו הכתה הפכמ תא חנ רסיו ץראה 1.

 14. שדחב 81 -- דחבו אמ. 115. 9 -- בו טק. 74 5%

 ינישה 80,152, 1. העבשב ינשה -- חעבשב םכירשעב ינש'ז

 םםירשעב 1.
 1%. םכיחלא -- יהלא 5. [1ם.
 16. אפ 128 --התא אצ 71.

 ₪ 168,186,260. | ךינבו , 16% -- ינבו ךינבו 9.
 17. היחה 4. המהבו :%7 -- היחבו המהבבו 132, 9
 223. | שמרה :"-- שמר 4. אציה ו, 69, 101, 104, 5%

 191: 225, 247: 248, 249, 21,271 4, 659 'ק -- ןמ אצוה 4.

 רו וצרשו 109. | וברו \ 5.

 18. וינב -- ינב %.
 19. היחה ה 170. | לכ 2% 435 -- לכו 5%

 -- לבא 186, 284 -- לכ רשא 283. שמרה לכ גת. 6 9.

 רמאל -- ומאל 8. ]זה. 6.
 הביתה :%2. | ךתשאו ךינבו



 תתפא

 בשע קריכ הלכאל היה' שככל יח אוה רשא שמר
 אל ומד ושפנב רשב ךא !לכ% זרא שככל יתתנ
 דימ שרדא םככיתשפנל םככמד תא ךאו :ולכאת
 שרדא ויחא% שיא דימ ספדאה דימו ונשרדא היח לכ
 ומד םשדאב םשדאה םד ךפש :שםכדאה שפנ זרא
 שכתאו !םכדאה תא השע םכיהלא זםכלצב יכ ךפשי

 שכיהלא רמאיו ! הב וברו ץראב וצרש% וברו ורפ

 זכיקמ יננה ינאו |: רמאל ותא וינב לאו חנ דא
 לכ תאו : שכירחא שככערז תאו סככתא יתירב תא
 תיח לכבו המהבב% ףועב שככתא רשא היחה שפנ
 ; ץראה תיח לכל הבחה יאצי לכמ שכתא ץראה
 רשב לכ %%% תרכי אלו םככתא יתירב תא יתמקהו

 זר*חשאל ילובמ% דוע קדיהי אלו לובמה יממ דוע
 רשא [רירבה תרוא תראז כיהלא רמאיו :  ץראה
 רשא קדיח* שפנ ככ ןיבו זככיניבו יניב ןתנ ינא
 התיהו ןנעב יתתנ יתשק תא !םלוע תרדל םכתא

 לע ןנע יננעב היהו :ץראה ןיבו יניב תירב תואל
 יתירב :תרא יתרכזו :ןנעב תשקה התארנו ץראה
 %%%% %%% היא שפנ לכ ןיבו םככיניבו יניב רשא
 לכ ת*חשל לובמל םכימה דוע היהי אלו רשב לכב
 תירב %רכז*ל היתיארו ןנעב תשקה התיחו :! רשב
 רשב ללכב היח% שפנ לכ ןיבו כיהלא ןיב םכלוע
 תוא תאז חנ לא םיהלא רמאיו : ץראה לע רשא
 יכע רשא רשב לכ ןיבו יניב יתמקה רשא תרירבה
 םחו םש הבתה ןמ םיאצ+*יה חנ ינב ויהיו 7: ץראה
 חנ ינב הלא השלש |! ןענכ יבא אוה םשכחו זרפיו
 המדאה שיא חנ לחיו : ץראה לכ הצפנ הלאמו

 ;הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו : םרכ עטיו

 אתעפעב

 4 םככתא 2" 4
 יאצוי 0, 17,111 --

 251: 12%: קזננמס 18, 15% -- המהבבא 9.
 את. ססתו. , 109. < לכמ קומס לכב

 יאצ 196 -- (סת יאשה 152. | הביתה 4

 זז. יתומיקהו 120,152,193 -- יתמיקהו

6 ; 425 ,100 ,288 ,287 ,28 ,282 ,260 ,228 ,186 ,55 112,116,1 

 139.  לכ-- לכ דוע 129.  דוע 1". 9,129.  יממ
 170, 180, לובמ דוע היהי אלו ו אלו 5 אל 9%

 היהי -- םביהי 280 -- !סע6 תררכי 141. | ץראה , 1 לב
 ץראה . !\

 תוא ,\ 236 -- תוע 244.  ןתונ 4 12. 00. ,
 109,120,152,155:193, 249,260; קוס :0ז:. | םככינבו 6
 260 -- שבכניבו ןיבו 58 4 היחה . -רברל

 קונוס ררודל 15% -- תורדל 601. | םכלע 4

 13. יתשק -- יברח יתשק 80.  יתתנ 890.  התיהו-ו כ.

 146 11 -- תריהו 5. | תראל ב6, 180 -- םטת6 דואל % =
 תואלאאא 6. | תירב , 132. = יניב , 253. = ןיבו -- יבו 8. ]זמ

 17 -- לכ בו 5%
 15. ינב 152.  םככינבו 260,286 -- םככניבו 104, 170, 100 'ז'

 -- םככיבו 4. | שפנ היח < 5. | היח | 2,101. | לבב -- לכל
 223 -- לבכ 2. רוע -- ד 0. 14 1. יב יוב נג

 לובמל םכימה וגס לובמה 18. | רשב לכ -- ץראה 54.
 16. ןנעב , 80. | היתארו 89, 248 -- התיארו 17 -- אהיתיארו

 ז4. | רוכזל 6,9,11, 13, 89 -- "*רכזל 2. | 'לוע 5. גם.
 היח -- היח רשב . |

 17. 00. 101. | 'יהלא 8ה. ות. 9. | הנ לא , ז0-
 לא 2.185 132. | יתומיקה 7: 129 -- תמיקה 7%

2% ,279 ,7 ,220 ,178,186 ,170 ,80,111,132,152,155 

 283, 284, 286, 400,659 2 -- יתומקה 9,111,158. .ךשא 24

 18. חנ -- םבםש חנ 1%1. | םכיאצויה 11,109. כח 7.
 יבא 55 זז.

 19. לכ , 389 4. |
 20. שיא -- םביהלאה שיא וז: --תא 488. מדאה 8מ.]ומ. 1
 21. הלהא קזנגמס הללא 2 -- ולהא זמ 80, 186, 213, 4

 487. 581, 586, 612, 650 2; ₪06 328 -- 8% הלהא 81 ---
 תוגנק. ולהא 'ק 103, 22%, 399, 426, 488, 1.

 ועץ א ₪ ו
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 61 א.

 ד 4 5

 < - דחה לכה - - -- - - -
 < פ ב-5 כ"ב תראאאה + == =
 - - - לחאו -- 7-77 ד דימא - - - אח - -
 - - םשדאב םדאא ---- 0777 7הדדה

 יי - דה - - - וצרשו - - - -

 - ---7 המהבבו -------77ד7--

 = = = -ןע = = 2 = 22 ₪ 2-6
 תיחשהל לובמה --- --- 70777 3%

 - - הטחה --- - - - שככאניבו - --- - -

 םשככתא רשא היחה - - - - - סכאניבו - - - -
 -- תותשל --------ררררדהדד

 - - - הרכזאל ה*ת'ארו -------777
 2 ש 2 2 2 ו ב כ ב ב

 םשח% - - - - - םיאצוה - - - 7-77 7 ד

 ו הלאמ%

 :ןלהא ---------ררררדורדדה

 5. ל ₪

 . םככתושפנל 61 -- םככיתושפנל 6.

 ךפשי -- שי טק. 60 שו . םכדאה 61, 62, 64, 66, 127, 193, 7.
 146 62. | םבלצב יכ ךפשי , 6 10. רשא ,

 12. ראז -- תרואו 62. | םככניבו , 62. | רורדל 64, 66 --
 תרודל 62, 127, 197; 333 --תורודל <. 13. התייהו .
 1. יניב -- ב , 61 -- ינ*ב 62. | תיחשהל 7

 183, 164 11005. -- תישחהל 9 4.

 16.:התייהו 62. || לכב הז 2 18. ןמ -- ןמא 4.

 ו ו ----('7תש1/1[/[([7/ מַה

 כ ו

 2. ככל
 4. ךאא 144.  ולכאת - - - רשב ₪ק.ז38 144.  ושפנכ

 ף. 00. , 379-- 0ק.146 356.  ךא 23. | םבכימד 0.

 םבביתושפנל ס,1 3, 90,1 29,152,103, 260 ; 6 109 -- םככתשפנל

 227 -- םבכיתשנל 12. | שרדא 1"-- שורדא ף, 13, 1006
 186, 249 -- שארדא 6 -- שרדיא 9. = דימ 1%-- דימו 69

 קזנגתס לכמ 128. | דימו ונשרדא היח לכ , 80, 440. | לכ ,9.
 היח טק. ע85 2 ]106 5ז6. | ונישרדא זוג. | דימו -- דימ
 < 218,419, 517, 519: 551 -- לכ דימו 68

 םכדאה :%-- םכדאה לכ 75. - דימ םכדאה \ 368. | שיא דימ
 טק. 746 2 -- שיאה רימו 07. = דימ 27-- דימו

 260, 32% 4, 476. 520, 538 -- רימא 0, 125. | שיא , 0

 ויחא , 104, 4346 -- ויחאו 116,186, 199, 488,489, 529 -- ויחאב
 5,132 -- חא תא 100,622. שרדא 27-- שורדא 6
 6. 01. , 125,370 -- 0ק. 146 356.  ומד --- ךפש 6

 ךפוש 6, 196, 223, 251, 4. םכלצב -- 'לצב ה. ]ות.

 תרא , ג.

 7. םכתאו -- םכאו ) -- אאאו 144. | וצרשו
 8. "מאיו 5. ]גת. 0 -- רבדיו 176. | םביהלא \ 129. | וינב --

 נב 2:

 ג0. שפנה ג%0.  היח 251. | םככתא -- שככערז תאו םככתא

 178.  המהבב -- 'מהבבו ף -- המהבבו ף, 11, 13, 60, 80
 129,112,136,151,186,103,1906,109,12%ג 199, 226, 244: 4%



 ו 15 זן.

 ויחא ינשל דגיו ויבא תורע תא ןענכ יבא שח ארו
 לע ומישיו הלמשה זרא זרפיו שש חקיו : ץוחב
 סכהיבא תורע תא וסכיו תינרחא וכליו םהינש םכש

 חנ ץקייו :ואר אל שהיבא תורעו תינרחא שכהינפו

 רמאיו + ןטקה ונב ול השע רשא תרא עדיו וניימ

 ןענכ רורא
 ! ויחאל היהי שידבע דבע
 זכש יהלא הוהי ךורב
 : ומל דבע ןענכ יהיו

 תפיל שכיהלא תפי
 זכש ילהאב ןכשיו
 ! ומל דבע ןענכ יהיו

 ישמחו הנש תואמ שלש לובמה *רחא חנ יחיו
 סכישמחו הנש תואמ עשת חנ ימי לכ שהיו : הנש

 תרמה קרנש

 רמאיו

 מ

26 

-7 

 א

 קכהל ודאלויו תפיו שח שש חנ ינב תדלות הלאו

 ןויו ידמו גוגמו רמג תפי ינב . + לובמה *רחא םינב

 זרפירו זנכשא רמג ינבו : סריתו ך*ש*מו לב*תו

 ; םינדאדו םיתכ שישרתו השילא ןוי ינבו : המרגתו

 ונשלל שיא םכתאצראב שיוגה ייא ודרפנ קרלאמ

 טופו םירצמו שוכ שכח ינבו : שהיוגב שכתאחפשמל

 קרמערו קדתבפו ;קרליוחו תצבס שוכ ינבו | : ןענבו

 פת.

4 630 :5 1,,, ,6007 ,606 ,602 ,601 599 :597 :595 

 639: 653: 656: 657: 059, 661 ; 16 1ת 110118 (26ז1ת4ת00 1, ל.

 663 : 10146 594 -- איה 9 6 220, 242, 114:

.6" .7 
 הנש 1% 65 2" 387. | םכישמחו , 168. | תומו

 ז. הלאו קתומס הלא 171. | תרדלת 125, 244 -- רודלת

 100, 260 ;) קזותוס 211 -- ז-רורלות 9:13: 17,99:120.112 2

 180,196. | ינב ,111,247 --י'נב הנ 104.  םכחו 8% 4

4 ,2651 .1 ,244 ,230 ,228 ,227 ,226 ,210 ,170,109 ,136 ,120 

 203, 298 ; קעומס 109,1ף% -- םכהא ( 082. ו) 9.12%. | תרפיו

 -- ת 0.145 99. | םבינב --ינב 89. | רחא 614 4.

 2. רמוג 9,69,101,120,112.  ןווו 60,160; קת ב
 לבתו , 82 -- לבותו 3 17: 18, 75, 80, 50: 5: 99,

1 6,,,,,,,,,, ,111125 

0 ,253 ;252 :249 5 ,244 ,228 ,227 ,226 ,22% ,222 ,196 ,193 

 200, 601, 602, 615 ; 1 0//שש. 1, < -- ת טק.14: 168. | לבותו
 ןויו ידמו ₪ 00. \ ךשמו -- שמו 80. | סרתו ף, 196 ; קזומס

 שריתו 158 -- תרפי ינב סריתו 2.
 2. רמוג 120,186,1ֶסָנ ג קזנתס ז%. | תפידו ז 06
 המרנותו 9,69:75, +, 2 2

0 260 ,251 ,249 4% ,226,226 ,211 ,186,103 ,160 

 601, 602; קוגתס 100: 1 6/7 1,6 -- מרג טק. תג. 10ג - רג

 טק. 141. 6

 4. ןווי 69,129,244. = השילא --ה טק.136 103 --- שילא 0.
 אשישרתו 3.9: השישרתו 1 07.1 ,7 -- תשרתו 388.  םכיתכו

 69. | םכינדודו ז; 75: 89, 158, 193, 206, 211 --- םבינרודו
 -- םכונרדו 438 -- םכונדרו 321 ; (0ז66 206, 248 ; ץ1660טגז 0

 -- םכינדורו 1 07. 7.

 5. הלאמו 15% -- הלאמא 168. = ייוא 129 -- םבייא + -- רכ ייא
 4 םכייוגה 4. םכתוצראב סט, 8, זז ז, 136, זֶסָב, זז,

 200 ; ןז1גהס 10(, 155 -- ) סזג\= 4. ונושלל 9 ו ןווו

 129 132,136,186, פג, 196, 211,260. םכתוהפשמל וג,

 1046 -- תחפשמל 99- םכחפשמל (ל ₪ םכ טק. זג.) 1.

 םכהייוגב 11, 10, 12, 116, 170, 196 ; קזותוס 16% -- םכהווגל

 ( ל כ. ז5)

 6. ןענכו טופו םכירצמו , 9.
 טופו -- ט [0ק.גג5 6. | ןענכו ,

 7. שוב ינבו , 9.  אבס קזגוט אבש ו11.  אבסו הליוחו < 1
 חלוחו 18 -- הלובחו 8: -- הליאחו 102 -- הליוחו יבחו 4.

 אתבסו 11,18,69,75, 80 95,

 םכירצמו -- םכירצ טק. ג" 2

 "תי

 צה הז 10 א 1
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 - ןמאשה - 5-0 ה

 - ץקאיו - - - - - וששה |(

 יש = א == 9 = = א 0 5 5 = עפ )= - ירחא - - - =

 א == | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ )₪ 3 ₪ ₪ ₪5 ₪50 ₪ ןיהיו = 5 =

 == = ןדילו'ו = = --= = יש 6 ג | שר שי ה רב ב

 = = המ% = --- 7 - ד ח הוה - - - 'רחא - -

 ןמוו<.= = < 2 5 2-5 -ןכ )= ךושומו לבותא
 6 םוינהורו = < = - = = 5/לא -/ש- =
 = - 7 ה שםתוצראב - = - -- - 7 -
 טופא - -- 7-7 דה דה הד שכתוחפשמל
 - - - -הדתבסא -------די ד דחה

 5 1[ ב

 : 26. ךורב , 61. = יהיו -- איהיו 1.
 27. תפיל -- תפי לא 28. רחא 36 11005. הנש 14.

 2. ךשומ 61, 66,127,183, 107, 20 -- ךשומו 64, 333;
 2. זררפיר 64, 66, 127, 363 0. 4. שישרת 2

 7 5- ונושלל 61.64. | םכהיוגל
 7. אבס -- הבס גֶפְק. | המערו -- המחרו 4.

0-5 | 

.2 

 22. רא ,-193. = ויחא ינשל -- ויחאל 4.
 2. ירפיו קוס עפיו 99. | הלמשה -- משה 88. !זת. 0,
 ומשיו 69, 109. | םבהינש קנו!מס םככינש 132. | תינרחא 1%--
 תינרוחא 5,129. | תינרחא םבהינפו םכהיבא תורע תא וסכיו , .

 םכהיבא תורעו תינרחא , 157. = תינרחא 2"-- תינרוחא

 24. קיו 0, 18, 60, 80, 8, 111, 125 120, 132, 150, 170

 193: 220, 244, 2600, 1. חנ -- אאאחנ תרא \ 69 -

 לכ 489 4. | השע ,196,244. ול , 5,150.  ןוטקה 106
 25. ןאענכ 1.

 26. ךורב , 400, 488. | בש יהלא -- םבש לארשי יהלא 4.
 דבע , 4סס -- בע טק. +4" 4

-45 ,418 ,390 ,345 :244 0 .27 
 1 155.  ןוכשיו 13,108,103: קתותוס

 146.  ןענפ , 440. "בע , 6.

 28. הנש 1" - --- - יח שק. ז80 2
 109. | שולש ג.

 טנק, 45 6

 ז-ופיל םכיהלא טק.

 ילהאב < יהלאב
.64 ₪300 28 65 27 .01 

 ירחא 95 -- ארחא
 תרואמ , זסצז -- תראמ 4% םכישמחו

 הנש" 2"-- תרמיו הנש 4.

 29. 0. . 109390, 440, 567, 574,622: 6306ק10 תמיו
 190. יהיו , 476 --ויהיו 5, 11, 13, 18, 80, ף4,, ,,

0 9 ,,,,, .18 

 170,176,177,178,185,190,10, 103, 196 תגזק. 108, 199

 206, 211, 213, 218, 22%, 226, 227, 228, 217 זחז8-: 7%

.101 ,300 ,283 ,282 ,2777 ,271 ,270 ,264 ,26 ,253 :252 :251 ,248 

722 38953 :122 .370 :325 :324 :322 :310 :317 :205 :304 :303 
2 ,380 ,379 .360 ,368 ,367 :365 :359 :355 :349 :146 344 :343 
412,199 ,411 ,400 ,399 ,396 ,395 .391 ,2.6 189 ,286 ,154 ,383 
1 :465 :464 :445 :445 :441 :438 :437 :436 :427,428 :425 :423 
6 511 ;511 ,507 ,505 ,502 ,489 :457 .486 ,485 ,491 :478 

6 :544 :541 :540 :539 .538 ,530 :512 ,528 ,527 ,525 ;523 :519 
3% :588 ,587 .583 :581 ,576 :573 579 :569 :502563 :559 :554 



 פפה א.

 תא ד*ל' שוכו ! ןדדו אבש המער ינבו אכתבסו
 היה אוה !ץראב ר*בג תויהל לחה אוה ד*רמנ
 רובג ד%רמנכ רמאי ןכ לע ;דוהי ינפל דיצ ר*בג
 לבב ותכלממ זרישאר יהתו = : חדוהי ינפל דיצ
 אוהה ץראה ןמ :רענש ץראב הנלפו דכאו ךראו
 זראו ריע ת*בחר תאו הונינ תרא ןביו רושא אצי
 ריעה אוה חלכ ןיבו הונינ ןיב ןסר זראו + חלכ

 זכימנאע תאו םכידול תא דלי םכירצמו + קדלדגה

 תאו םכסרתפ תאו : שםיחתפנ תאו םיבהל תאו

 ! שכירתפכ תאו םיתשלפ םשמ ואצי רשא םיחלסכ

 יפוביה תאו : תח תאו ור*כב ןאדיצ תא דלי ןענכו
 קראו יוחה זראו :ישגרגה זראו ירמאה זראו
 ירמצה תראו ידוראה זראו | :ייניפה זראו יק*רעה
 יהיו :!ינענכה תוחפשמ וצפנ רחאו יתמחה ראו

 קרכאב קרזע דע הררג הכאב ןדיצמ ינענכה לובג
 ינב הלא : עשל דע םכיבצו המדאו הרמעו המדפ
 : שכהיוגב שת*צראב םשתאנשלל שסכתאחפשמל םח
 זרפי יחא רבע ינב לכ יבא אוה כג דלי כשלו
 דולו דשכפראו רושאו כליע שש ינב + סודגח
 ; *שמו רתגו ל*וחו ץוע םשכרא ינבו ! שראו
 ! רבע זרא דלי חלשו חלש תרא דלי דשכפראו

 וימיב יכ גלפ דחאה שש וכינב ינש *%דלי רבעלו =
 זרא דלי ןטקיו | + ןטק' ויחא שכשו ץראה קדגלפנ
 תאו !חרי תאו תומרצח תאו ףלש תאו דדומלא

 ב

 14. םביפורתפ 5, 60, 75, 80, 126, 132, 139, 190, 155,
 186, 196, 251, 2600, 335, 601, 667 -- םכיתורספ 129. | תאו 2"

 15 244.  םביחולסכ 5, 13, 75: 80

 315,601. - ואצי 81. | םכיתשלפ -- םביתשלפ תאו
 םבירותפכ 5.6, 99, 132, 155, 253, 200 52.

 15. ןודיצ 5, 80, 95, 101, 129, 132, 130, 155, 106, 260 ;

 ז 07.1,1//0: 106 13.  ורוכב 13, 75, 80, 120, ,%

 260 -- ורכב תרא 103, 170 -- ורכב אא 0.

 16. תראו :%-- תא 5. | יסביה 5, 18,75, 95, 100, 12%,
 242, 240, 189 2. | ירומאה 196. | ישגרגה 1טק. ג 0.

 17. ינטה 5,118,168, 261,

 18. ירמצה -- ר !גק. 48 2 --ידמצה 260 ; (076 80 2

 16 תאו 37-- או 4. וצופנ 193, 294 -- וציפנ לס
 -- וצופנא ( 4. *) 132 | תחפשנ 7 )99

6, ,244 ,226 ,196 ,180 ,155 ,151 ,150 ,111,12%,120,136 
 -- חפשמ את. [:ת. 104, | ינענכ .

 19. יהיו -- ויהיו 80. | ןודיצמ ; ; ,,,,,, 40

 10,155,196,260, 264,325 ; קזננגס 3. הכאב 6"1+ 2"הכאוב קצננוס

 גסְפ. הכאב הוע רע הררג ,104. הררג 94.  הזע דע -- אא הזע

 129.  המודס ף,13,129,152,193,325 ; קזנתגס 100. הרמעו קזנםתוס

 הרומעו 109 -- 'מעו 5ה. ]גת. 9. | המדאו , 75 -- המדא 2, %
 60, 80, 82, 80, 111,132,1%5,168, 186,זסָג, 196, 20600 2

 667 ; קחומס 8. | םכייבצו 5: 6, 13, 17, 69: 75, 104,
7 ,2 ,,;,ָ, ,129 ,25 1 

 244, 253, 260, 278, 21, 100, 601, 615 ; קזותס 110,228 --
 םכיובצו 80,193, 199, 659 'ק, 7.

 20. הלא --לא 9. | םכתוחפשמל 108. | םכתונושלל
 254 -- םבתונשלל 60, 66 104 -- םכתנושלל 186.  םכתצראב

 18% -- םכתוצראב 11,100, 13, 260, 602 -- תרצראב 4

 םבהייוגב 69, 89, 129, 132, 155, 193, 196, 260 -- םכהייגב

 21. דלוי ף,80,136. םכג --םכג תא זנג.  אאה 4. יבא
 29 -- בא םכג 48%. לכא (604. ל) 0.

 22. רשואו < 286. רשכפרא 186 --דשכפאו 129. דול 6.
 23. ץוע (סז6 ןוע 99. | שמו רתגו ₪45 129. שמו -- השמו

 198 -- רשמו 2%4 -- ךשמו 1 6/7. 7.

 24. דלי 2"-- דילוה 1%0. | רבע טק. ג 2.
 2%. רבעו 69. רלוי 9, 80, 129, 499. | הגלפנ -- ה קזותוס ז

 144 םכשו -- )ו גת. 85 135. - ויחא , 5 ןטקוי
.0 10:56 

 26. ןטקויו 69. | תא , 157 -- 55
 וס1,100,1%0, 227,260. תאו

-1 250 ,226 ;177 ;155 ,136 

 דדמלא 7, 60: 59

 תומ רצח 2

 טה כךש .םסעזסאפפ.

 16 ל 0 א

 = - "לוה - = - 5-7 7-77 ד ה הכתבסו 8
 - הד דד ההד רובג - - - - 7 7 7 7 דורמנ 9

 - - דורמנכ -------רד הדרה רובג
 ו 10

 איתה - -----7-777 ןהלכו == == 11

 - 7-7 תבחר -----רררדדדהד
 א 12
 קכומנוע < = =,= = = | ₪ ₪5 כ ב 13
 - - ההדחה ד - 7-77 ההדחה 4

 - ה-777 )רוכב ןויצ - - - - - - 6

 - - דחה ד - - ה 7 הההההחה 7

 - --דררהרר-רירדדיורדדה יקורעה 8
 2 תר רבשמ ההבפנ = 9

 -לוהגה רהנה דע םירפמ רדפב עבה לורה
 מב דלא :.ןורתאה יה דעו  תררב  הקנ 25

 : שהיוגל שכתוצראב םשתונשלל שתוחפשמל שח
 = = -  שש ₪ ה 256

 כ 22

 ! אשמו רתגא יוחו ץוח - - - - - ---7-7 3
 -- הרר יררד דחה - - ד הההח 4

 - - הרר דררה ודל
 = ₪ קרח חחח = ה חה 20

 = = ה -ת ד הק חה הד ה רה ח 27

5 42 

 : דורמנ < דרומנ 61. | לוב -- רוביג 7.
 . ותכלממ --ל , 4. הנלכו 61 +,

 . הלכ 61, 64, 127, 183, 197, 2909: 313; 4-
 . הלכ 8 7.

 . םםידל 61,64,66,127,1833,197 -- םידהל

 . םביאלסחכ 4
 . ןודצ 6ז -- ןדיצ 7-

 . יסוביה < יפבויה 1.
 . ידוראה -- ר ,

 : ינענכה 6

 םביזכיניע 299.

 תח -- תחה 4,

 רחאו -- א 6 רך טק. 4 1

 9 22. רשכפראו -- ר ,
 22. ץוע 61, 64, 65, 66,127,197: 363 11005. = ליוחו -- ליוחהו 4.
 24. דשבפראו -- פרא 187. 13 4 חלש 61: תא 2 5

 26. רומרצח -- תרומירצה 62, 64, 66, 7.
 "הו ו-2

 ז כ תה.

== ,1 .00707 1 :300 ,253 ,251 ,244 ,237 6% .155 
 קוס םכתבפו ףֶפ -- אתבסו 178. | אמערו 223,244 1 270%.
 ז,9. | הכתבסו 150,170, 221,227,219 : תטת6 150 -- א טק.

 14 129 -- אמתבסז 279. | המער -- אמ,ער
 אבש קזווגס אבס 237 -- בש חת. גת. 0.  ןדדו 0.

 0 דורזכנ ף, 18, 80 ,,52
+ ; 601 ,0 180 ,260 ,251 ,196 ,193 ,180 ,186 

 רוביג 69 -- רובג 11,758, 1,796
 זז 2 196, 260, 264, 615, 667 : קצננמס 71

 9. היה ₪2. 145 294. | רובג : 60, 75, 80, 89,
 120 2 1 196, 260 ; קנווס 155,2,12% -- ראבג
 6. - דיצ 1%--ר"צ 193. הוהי 1"-- אהוהי 2. | דורמנכ 2

200 7 ,+ ,0 
 רובג , 1סָג -- רבג 52 9: 18: 75: 99, 101, 105, 108, 193: 9

-615 ,2 189 ,282 ,251 

 10. ךראו -- דראו 260 ; קוגתוס 80. = הנלכו או 2.
 :1. איהה 5,9,11, 89, 109, 193;112: 2371 2 260 ; זנתוס
 80,:ף0. תא --ןב 146. | הוננ 69 5 260 -- הנינ

 193. | תראו 1"-- תא 129,221. | תובוחר 11, 89 -- תרובחר

 5,251: קמתתס 155. | ריע תאו 0.
 12. ןב 12% -- ןיאב 295. חוננ - 60, 80,100,125,191 --
 חגינ 4. איה 5 6, 0, 11 12, 80, 108, 120. 2 7

 192, 226, 260, 264, 294, 615 3 קעותס 80,100, 150 ; 10156

 הלודגה 11, 13 69, 80, 80, 10, 125, 12 5
 103; 196, 220, 256, 260, 615 קזותגס

 13. םכידל 18, 109 -- ידל 9 -- םכיידול ז
 םכיבהל תאו ,1פ-- | םכיחותפנ 6, ז, 80, זז, ,

.7 25 ,264 ,260 ,196 ,168,186 ,1% 1 
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 זראו לבוע תראו !הלקד תאו לזוא תאו םרודה
 תאו הליוח תאו רפוא תאו :!אבש תאו לאמיבא
 הכאב אשממ זכבשומ יהיו ! ןטקי ינב הלא לכ בבוי

 זכתאהפשמל שש ינב קרלא !םשדקה רה ;דרפס

 תראחפשמ הלא : םהיוגל שכתתאצראב שכת*נשלל
 %%% ןדרפנ הדלאמו םכהיוגב שתדלותל חנ ינב

 ; לובמה *רחא ץראב שיוגה

 (נ ₪ א 2 5.

31 

6% ₪ 1-0 

 יהיו + םידחא שירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו
 ; םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו םדקמ םעסנב

 הפרשנו םינבל הנבלנ הבה והער לא שיא ורמאיו

 םהל היה רמ*חהו ןבאל הנבלה םהל יהתו הפרשל

 ושארו לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו !רמ*חל
 :ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ שכש ונל השענו םימשב
 רשא לדגמה תראו ריעה עזרא זר*ארל הוהי דריו

 הפשו דחא שע ןה הוהי רמאיו ! םשדאה ינב ונב
 רצבי אל התעו תושעל םכלחה הזו םכלכל זרחא
 הלבגו הדרג הבה :תושעל ןאמז רשא לכ םהמ
 : והער תפש %% שיא ועמשי אל רשא ם%אתפש םש
 ולדחיו ץראה לכ ינפ לע שכשמ םכתא קדוהי ץפיו
 המש ארק ןכ לע %%%%% %%% : ריעה %% תצנבל

 כשמו ץראה לכ תפש %* הוהי ללב שכש יכ לבב
 זרדלות קרלא !ץראה לפ ינפ לע 'הדוהי כציפה
 םיתנש דשכפרא תא דאלויו הנש תאמ ןב שכש שש

 דשכפרא תא ודילוה ירחא םש יחיו :  לובמה *רחא

 34 2 ב

 תוחפשמ 5, 13, 18, 80, 155, 196, 226, 24 -- פשמ [ם. ]גת 1.

 םכתדלותל , 109 -- םכתדלתל 6, 17, 18, 60, 81, 99.
,151,155.158,168,180,225.227 

 601, 602, 61% -- םכתודלותל 152, 13, 196 -- םכתודלתל
 10 -- םבתרלתל םשכתחפשמל 244. = םבהיוגב , 253 -- םכהייונב
 גז 69: 155, 196, 226 -- םכהייוגל הלאמ 186. | 'יוגה

 תת. [גת. ף.

 1. 'ירבדו תת. ]נת. 0.

 2. יהיו -- יהי\ + הנבלנ הבה וחער לא שיא ורמאיו 9.
 םבעסנכ ף4, קזנתס 4 -

 4. והעה --ויחא 89,152. | הבלנ 12. = םםיניבל %
 הפירשל 1%2. | םבהל 1%, 166. | הניבלה 132,61%. | רמחהו

 סשה מ ברל 2 0% הוה וה עו
 4. רמאיו 69 -- ארמאיו 128. | הבה -- הבה והער לא שיא ₪

 89. | הנבנ ₪02.13. 155. - לודגמו
 5. תואל 9=- תוארל 11, 13, 17, 18, 60, 80, 89,

,228 ,226 ,196 ,193 ,186,180 ,140,152,157,176 ,120,112 

 256, 260, 270, 100 ; קצותוס 2,3,6,128,155,158: (סז60 12

 + לודגמה 10 רףשא -- רשא םכש 1- ונב

 קצגתוס ונבנ 4

 6. דחא , 189 [06 תחא 6. | םכלכל , 2 -- םכלוכל
 1%2. הז ,109.5  םכליחה ף9. | לכ .75 -- ₪. 31 0.

 7. הדרנ 5. 136. 7% -- הדרנ הנבנ 95. | הלכנו 95.  םכתפש
 -- םכ ₪ק.:885 489%. אל ,152. | ועמש 128 -- ןועמשי 4.

 תפש -- תפש תא \.
 8. םכתא , 109 -- םכתוא 1%2. = לע \ 5 -- לכ ב. | ינפ
 .7- לכ א 9- תונבל 59,113, 17, 18, 60, 50,900

,+ 1 ,,,,,,ָ, ,10 
 226, 227, 244, 24, 2ף1, 253, 260 ; קז!תוס 3,155 ; 06 ד.

 9. ארק טק. זג4- %-
 10. תדלת 86, 260 -- תודלת 1סֶס, 12% -- תודלות
 102,191,196,251: קזוחס 104. שכש 7% דליו
 תא ,109.  דשפרא 150. יתנש 170 -- יתנ טק. ג.

 לובמה אאא 81.
 11. ירחא -- לובמה ירחא 18. | ודילוה \ 298 -- ודילה 6
 109. תא , ,שכפרא 170, 244. | תואמ א 80 -- תאמ

 6% דלויו 129 -- דליו 18, 109 -- קזווחס תא דלויו 2.

4 

12 

10 

11 

 1, ₪ 610 א

 ןפ

4. 

 - - לבע - 777-7777 - לזיא - - םכרודא
 םע אדרי | יש פאט == 54-90-01 7

 םשתוחפשמל - ------ 7-77 - -
 תרוחפשמ == = --- = שכתוצראב טכתונשלל
 "א - - 775 - הלאמא ---- 77777 -
 וכ ו וכו ו ו ב ורחא - - ----

 - הד רשחה| ------ 7-77 7ד
 ו רמיחל
 קו = כ - < = (*פנ 2 ₪2 2 ₪2 2 ₪5 ₪5 2265

 --- 7-7 הד - = --- [רוארל -----

 ב == ה ₪ = -=|-₪= | -- ונמזי 22 2 ₪5 2 כ כ שכ

 -- 77 - תא - - אעמשי - - - - וםותפש - -

 = לדגמה תאו :ריעה תא תונבל
 | 2 ו

 יש - לט ------7-777-
 -----ררדדדיייידודחה ד ירחא

 5 א ג. 7

 27. לזיא -- לע 64, 66, 127 -- לע 2.

 28. לאמיבא -- ליעמיבא -.
 29. הליוחה 62, 64, 127 -- הליבחה 6.

 20. םםדקה רה ,-

 21. םבתנושלל 9 2.

 42. תוחפשמ -- ח , 2.
 ירחא -- ירחאו -

 םכתוצראב -- צ , 61. = םכהיונלא 7.
 םכתדלותל -- םכתלדל 6.

 1. הפש -- חפש 1. 2. ריענש
 4. הפרשל -- הפרשלא 62. .רמחהו 61.6%.  רמחל

 4. ץופנ 61, 62, 644 65, 66, 127, 193: -
 5. ריעהא 6. תושעל ז" 65. | רשא , 1

 8. ץפיו -- ץיפהו 62 -- ץיפיו <.
 ף. לבב המש ארק ןכ לע 0.14. 62. | תפשא 2.

 10. הלא -- הלאו 7. זז. דלויו 2.
, 

 - הפול לקס 0-5 כט ומ 50-00 0 08 ננו צו םינויד טעו היכן נט

 פפה.

 27. תראו פ8 זזז. | םברדה 1%0,168,226. | תאו

 לזוא -- לזוע 158 -- אבש תאו לאמיבא תאו לזוא 1ֶסָג- | תאו ,
 5 הלקיד 5 :

 29. 00. ,104. | לביע ז 1,22.///0. | לאמיבא תאו ,
 למיבא 13 -- !סזזס לאמבא 0.

 29. רפא 170, 178, 216 -- ריפוא ף, 11, 60, 75, 80, 89. 5.
 108, 126,120 2 1% 150, 151, 168, 186, 223, 2ף1, 200 :

 1 0/0. ,24: קממס 155 -- ריפא 100. | הלוח 18 -- קזווס
 הלחחק שלב בבי 2262 6 נב ו ןמקי קגנמס .ןטקוי =.

 10. םבכבשמ 9,69,109,136. | הכאוב 109.  רה--ה 2.
 קב זבל הכה ל

 2 הלא צסא תוג]ןסצ 103. + ינב --ינב תחפשמ 1:50 2

 = הלא --- םכתחפשמל , 109.  םכתיחפשמל גג,1ְסַג- 4 םכתנשלל
 , 103 -- םכתונשלל 9 -- םכתונישלל 129 -- םכתונושלל 1.
 שבתוצראב :1,191,196. | םכהיגל 82 -- םבהייונל 2
 196, 226 -- םכתייגב 15% -- םבהיגב 18, 112, 150, 2085, 0

 -- קותגס יוגב 8ת. 11. ְּ

 31:12, םכיוגה --------- םכתצראב טק, 4 4

 שכתדלותל - - - - : םכהיוגל , 6.
 22. םבהיוגב - - -- הלא , 199. | הלא קנווס הלאו 5.



 טק. 13- 4

 20. םכיתש א 0.

 "= הנש , 136 -- 218 4 :

 21. 4 יחיו 38 גורש 60. 23. ,158.  ןער -- םישלשו םיתש וער
 הנש 1:סֶפ. | וער 0.185 17%. -ודילה 18,100; םטמ6
 גורש תא (0ק.:85 155. | עבשא 155. | םבינש ,,

 הנש ביתאמו , 155. | ?'נב 9.  .תונב ות 2.

 22. 00. , 244.  םבישולש זָב- 4 הנש םכישלש טק. 18

 24. גורש תא וגו. | ודילה 140 -- דילוה 1%2 -- ירחא ודילה

 םכישלשו םכיתש 7.12

 109. | םכותאמ 1%0. | דלי 6 --טק.288 15%. | םכינב 9.
4 .18 

 24. עשת 98 12%. | םבירשעו -- םבירשעו םכישלשו 0.

 2%. רחנ 12%. ודילה 18. תא ,100. עשת -- שת
 14 זסס.  הנש דליו 04.

 26. םםיעבש -- עב 0ק.185 244. | דלויו -- ך 0. ז 4
 תא 1", 7%. | םברבא -- בא ₪טק.ז88 1% -- םפרבא 2

 רוחנ תא [טק.ז84 2. תא 2"-- תאו 6.0,129.  רחנ 1
 תאו -- תא \.

 27. 4 הלאו 44 ןרהו , 180. | הלאו -- הלאו יחיו וזז -- הלאא
 298. - תדלת 12ֶפ -- תודלת 109 -- תודלות ף, 89, 99 : קוס

 155.  הרת ₪61 80. | דילוה 1*-- דילה 80. תא
 615 -- קזומס בא, תטפס םבא 150. | תא 2%-- תאו

 רחנ 125. | דלילה 80, שול טק.

 ד 8 5 4 65 )| אז וז א.

 לה דילן = = ₪----5 %%%%% = ! זרונבו םינב ד*לו'ו הנש תרואמ שמח

 2-5 ! תרמו קדנש תרואמ שש םכש ימי ככ 18 יח דשכפראו 998% %%% +%%% %%א %א %%% +%

 .2% 3 צו ב דילויו קונש תאמו םישלשו שמח 14 יחיו + חלש תא דאלויו הנש %*%% םכישלשו שמח
 שלשון = ובר - שיש - כ צו עבראו םכינש-שלש חלש תא ודילוה ירחא דשכפרא

 יע לכ יהו - - - ₪777 7 דילויו הנש תואמ %%% %% %%%%* : תונבו םכינב דאלויו הנש תואמ
 הנש תואמ עבראו הנש זשכישלשו הנמש דשכפרא אא %%% %%%+%% %%% ל9%%%% <%%% 4%

 דילויו הנש תאמו הנש שישלש חלש יחיו :תמיו 14  דאלויו 86% %%%% הנש םישלש יח חלשו %%%%

 שש ₪ 2 ₪ 7 ה הס -דדדדהה 15 שלש רבע תא ודילוה ירחא חלש יחיו : רבע תא
 והיו - - - - - - 7ילוו הנש תואמ שלשו םנינש %%%%% ! תונבו םשינב דאלויו הנש תואמ עבראו םינש
 זרואמ עבראו קדנש םכישלשו שלש חלש ימי 'רכ %%%% %%%%% %%% %%%%%% %%% %%% %%% %%

 - - תאמו - -----7-ד7הד ! מי קרנש 16  הנש %%%% םשכישלשו עברא רבע יחיו %%% %%*%
 0-0 < = ₪ ה = - לה 17  גלפ תא ודילוה ירחא רבע יחיו : בלפ תא דצלוה
 = = - = =. ילנה הנש כיתאמו  הנש םיעבש ; תונבו םכינב דאלויו הנש תואמ עבראו הנש שכישלש
 הנש תואמ עבראו סכינש עברא רבע ימי לכ ויהיו +%% 555% 2%%%% 555% 55% 55% +%% 5% +

 דילויו הנש תאמו - - - - - 977 ! תמו 18  דאלויו 8%% %%%% קדנש סכישלש גלפ יחיו %%%%
 ו 9 עשת וער תא ודילוה ירחא גלפ יחיו : וער תא
 ו דילויו הנש *%תאמו םכינש %% %%%% : תונבו שכינב ד*לוו הנש שיתאמו םסינש

 תמה הגש [כיתאמה םישלשו עשת גלפ ימכ 20 יי %%%% %%% %%%%%% %5%%%%% %+%+ %+%+ %+%

 ב דילויו הנש תאמו - - - - ---- - : גורש תא ראלויו הנש %%%% םכישלשו שיתש וער
 לי תא 00 הק ו א ה 21  םינש עבש גורש קרא ודילוה ירחא ןער יחיו
 ומי לפ היה -.- תה הש דילויו הנש **תאמו %%% %% %%%%% !:  תונבו םכינב ד*לויו הנש שיתאמו

 2 2 - ! תרמו קדנש םכיתאמו כישלשו עשת וער 22 יהיו %א*% %%% %+%%9% %%%%%%ל +%צ +%

 - - = -- דילוה הגש תאמו "= -,- רה ה = : רוחנ תא דאלו'ו %%% %%%% הנש םכישלש גורש
 ;דנש א%תאמ ------7- ההר הדהה 21  קרנש שיתאמ רוחנ זרא ודילוה ירחא גורש יחיו
 טכישלש גורש ימי לכ ויהיו - - - - - - - ד'לו'ו %%%%% 5%%% 5% % +%%%* ! תונבו םכינב דאלויו
 םיעבשו - = - = - - | !תמיו הנש םיתאמו הנש 24 םכירשעו עשת רוחנ יחיו = 5%%% %%% %%%%%% %%
 ב דילטו - -- 25  ודילוה ירחא רוחנ יחיו :חרת תא דאלויו קרנש

 דילויו הנש שכיששו םינש %%%% עשת - - - - - ד%לויו קדנש תאמו קדנש הרשע עשת חרת תרא
 םשכיעבראו הנמש רוחנ ימי לכ ויהיו - - - - -- - %%%%%% %%%% %%%% %%% %% %++%*% : תונבו םשינב

 = == ד ! תמיו הנש תאמו קדנש 26  הנש םכיעבש חרת יהיו %%%%א %%% %%%% %%%

 ;ךלאא - = ב 2 2 22 ב שה 2 2 2 2/ילוף 27 | קרלאו \ :ןרה- תראוי'רוחנ תרא שכרבאי תא רה
 - --רהררררירדררדהרלררחה תאו רוחנ תא םכרבא תא דילוה חרת חרת תדלות
 = - י-ם וכ 28 חרת ינפ לע ןרה תמיו ! טול תא דילוה ןרהו ןרה

 5. ג תז2 25610 א 1. ככה

 ז3. דשכפרא , 61. | הנמש , הנ 61. דלויו <. 18,19. גלפ יהיו : וער תא טק. 8" 0.
 14. חלש -- שמח 61. | םבישלשו 61. | דללו 19. ודילה 18,100,129 -- ₪0ע.148 20%. ער תא ,%

 16. םבינש שלש -- הנש םבישלש 65. = דלויו 5 וער 06 הער 129. | םבינש ,109. | דליו 100. | םכינב ,ט
 מיו -- תמיו 61, 62, 64, 6%, 60, 127, 197,

 16. דלויו 62, 65-.

 1 8. דלויו 612
 19. דלויו 61, 62, 2.

 21. דלויו 1.

 21. דלויו 61, .

 24. .דלויו 62, . 2%. ודלוה 6%. = דלויו 6.
 26. דלויו 61, 62, 6%. | תא 2%-- תאו 0 7-

 27. תא 2"-- תאו 61, 62, 64, 6%, 66, 127 +

 17. דלויו 2, 6%

 וער תא -- ואער (6%% ה ) 5

 20. דלויו 61

 22. דלויו 62, -.

 םכישלשש 7.

 9/0. ---+-+-+-----] ] תת

 עב

 12. שמח --םינש שלשו שמח 104. | םבישלש <.
 : חלש -- הנש תואמ עבראו םכינש שלש : חלש 0.

 13. שכפרא 244.  ודילוה , 5 -- ודילה 109 -- ודלוה קנווס
 170.  אשלש ף. | תאמ 152,158. | דלי 0.
 ז 4. חלשו -- חלשו םבישלשו עברא רבע יחיו 5-

 %. םםישלשו 152. דליו 10 -- קזותוס ללויו
 ז 6. ודילה 0, שלש -- חלש 18 -- תואמ שלש 1

 דליו 0,

 דליו 10.

 יה--יחא

 16. רבע 9. = הנש , 75.  :דליו 6,109. תא 3.
 17. גלפ - - - - ידיו 5 80. = ודילוה , 298 -- ודילה 9.
 םבישלש גלפ תא (נק.זג" 16%. | תאמ 246. דלי %-

 18. הנש , 129. = ךליו 0.2



 תכב 19 .21

 2) רבא חקיו : שידשכ רואב ותדלומ ץראב ויבא
 תשא םששו ירש שרבא תשא שכש זכישנ שכהל רוחנו
 רכשו .יבאז- הדכלמ פא וה תרב קדכלמ רוחנ

 תרא חרת חקיו :דלו קדל ןיא קדרקע ירש יהתו
 ירש- זראו ונב ןב ןרה ןב טול ראו ונב שכרבא
 ואצאיו ןאנב א%%%% סכרבא תשא ותאלכ *%%% %%

 דע ואביו ןענכ הצרא תרכלל םשכידשכ רואמ שתא

 סכיתאמו םינש שמח חרת ימי ויהיו :םש ובשיו ןרח
 : ןרחב חרת תמיו הדנש %%%%

11. 

 :.ףל יךל = רשרפ

 ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל שכרבא לא הוהי רמאיו
 יוגל ךשעאו + ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו
 הכרבאו : הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג

 זראחפשמ לכ ךב וכרבגו ראא ך*ללקמו ךיכרבמ
 ךליו הוהי וילא רבד רשאכ שכרבא ךליו : המדאה
 קרנש םכיעבשו כינש שמח ןב םשרבאו טול ותא
 תאו ותשא ירש תא סכרבא חקיו : ןרחמ ותאצב
 תראו ושכר רשא זפשוכר לרכ זראו ויחא ןב טול
 ןענכ קרצרא זרכלל ואציו ןרחב ושע רשא שפנה
 שכוקמ דע ץראב שכרבא רבעיו :  ןענכ הצרא ואביו
 תורו :ץראב זא ינענכהו קדרומ ןולא דע כבש
 ץראה זרא ןתא ךערזל ** רמאיו סכרבא לא הוהי
 קתעיו .:וילא הארנה הוהיל חבזמ שכש ןביו תאזה
 לא תיב הלהא טיו לא תיבל שכדקמ חררהה ששמ
 קכשב ארקיו הוהיל חבזמ םכש ןביו שכדקמ יעהו םכימ

 יהיו :  קדבגנה עופנו ךולה שכרבא עסיו |: קדוהי
 דבכ יכ שפש רוגל המירצמ םשכרבא דריו ץראב בער
 קרמירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו : ץראב בערה
 תפי השא יכ יתעדי אנ הנה ותשא ירש לא רמאיו

 אתפתתי

 1. םכרבא לא הוהי רמאיו 1106055 םהנסנפטנ ; 13. | הוהי רמאיו

 לא 1:6. וג]סז. 120.  רמאיו טסא גס ;: 6 זו

-- 1001 ,286 ,284 ,283 270 .277 ,271 ,260 ;177,193 ,170 ,152 

 סזמ412 136 -- 69. | ךתדלממו 18, 10ְס,111,12%, 160 4
 2. ךכרבאו ---ְך 02,135. 19.  ךימש 3. = היהו 06 היהאו +.

 2. ךברבמ 9 69, 80, 8, 155, ,6) 249, 253, 61 %

 -- אאכרבמ 95 -- ךי ק.186 1סָּב. | ךלילקמו 446 -- ךיללקמו
 200 ; וש 155. רואא ס,11, 80, 108,125, 120, 227,253,

 204: קעומס 81,99 -- ראוא 193. | תרוחפשמ 0%

 8, 101,109,186,22%, 226, 2ף1 ; קתותוס 10; סנס

 המדאה -= ה 2% טק. 286 4 1נט6

 4. וילא הוהי ₪ 129.  וילא ל 100.  הוהי ,178. ןב , 389 4.
 םכינש ,185. | יעבשו 253. | ןרחמ -- ן טק. ת36 (6א 1ןז. 2.
 5. תא \ 69. ירש ,\ 75 --ידש 1. טול --ול 109. ןב.

 כשכבר 18, 10, 125,116, 150, 227, 24, 260.

 69. - רא ואציו זס. | ןענכ הצרא ואביו , 75.
 שפנה לָכ
 ואוביו 6.

 6. רובעיו ף, זו 104. דע םככש שכוקמ , 10). דע 2%*-

 דעו 199. ןוליא 196 - ןל'א 237.  הרמ 4%
 ינעכהו 80. | ץראב 5" , 12

 7. אריו 55 120. - תא , 9,100; קזותוס ןתא ז3%. | תאוה
 , 10, ז5:. שנש 7. וילא -- וי טק. זג 124. >

 8. לאתיבל %, 75, 80, 94, 102, 104, 109,

6 ,244 ,23 ,227 ,226 ,226 ,223 ,180 177,186 ,158,160 
 0, הלהא -- גם תוגזק. ולהא 'ק 80, 158, 204,

 424: 415: 465: 457,535: 550. - לאתיב 0
.2 ,260 ,26 ,244 ,230 ,237 ,227 ,226 ,22% ,223 

 8, 9, .הבגנה - - -- - - ארקיו טק. ז3

 9. ךלה זז,125,132,136. | עסנו 2
 10, דריו -- דריו אאאו 9. | םכהרבא 132. | םכמירצמ 0%

 2%.  רונל -- רניו 6608. בערה 'אה 104. | ןענכ ץראב
 ז0,11, רשאפ - - - - - - רוגל ₪5. זג= 7%.

 :1. אובל בירקה 1 בירקה , 129 -- םכרבא יבירקה 1.
4 

 בז 4.

 8 ג 6 5 א 4

 וש 4 = = שרוא - = - = ₪ ₪ ה

 --רדררדה ד דל ----------- 71

 +אותיו וינב רוחנו - - - - - ותולכ הכלמ תאו

 םשיעבראו שינש שמח - - - - - - 7777 12
 וכ כ ב - הנש זראמו

 620 2 ₪ די
4 1 0 

 שב = == = = | ל 5 ה = 1

2 - ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ 50 ₪0 = ₪ 0 0 = = = - 

 +ךרבאו - - - - הו -- ----רדרדרדה 'ַג
 זרוחפשמ - = = = - - = ה וללקמו - - - -

 ו-2 -ם ושש = == == = == 1 == = 4

 ו יובשו ב ,ש2( שש = 4( == )= == == = 5

 = ד ה < כ שם %ץרא - -- 6

 ד - ה
 ה ה

 = שיש 2-6 ו 8

 28. ותדלומ -- ל , 1.
 29. םבררא -- םכרבא 61, 62, 64, 6%, 66, 127, +.

 40. דלי -- דילי 62, 66 -
 31. ןרה , 61. | םכרבא 2"- םכארבא 61. = איצויו 7

 333.  ןרחה -- ןרה 61,62, 6%, 127,233 ' !סז6 4

 1. תבמו 6ז. | ךיבאאא 7.
 -- ךארה 2

 2. לודג -- ד , 1.

 ץרא 62.  ךארא -- ךהרא

 הלידגאו 62, 64,
 3. ךיכרבמ =- * , 1. 4. םכינש שמח ןב 0 13: .

 5. ושע , 61. | ץרא -- הצרא 61, 62, 64, 65, 66.
 9. ךולה 61, 62. 64, 65, ,12-

| 

 ןפפתב

 28. ותדלומ ץראב , 170. | "ראב ף. = ותדלמ 6%
 264- ץ186טטז 2תדלומ 129 --א%ותרלומ 140. | רואב -- רו ₪.

 140 95 -- רואבא 4.

 29. רחנו 125,151,158,168,217, 616. | םכשו קנתס

 תשא ז" (טק.125 18%. ירשו 11 --ירשא 81. תשא 2"--רשא
 14--ה תשא 109. רחנ 12%.  ןרח קזותוס ף9. ןבאל הכלמ 2.

 30. ירש --י ק.ז46 2--הרש 12ף. | דלו -- דלי קזוגס

 10:06 ף4 ; םטתס .

 11. חקיו טק. 96 7% --הקיו 280.  ןרה ןב טול נק. 8

 םכרבא ------5-- טול גק. 146. 60ת11ק%5:3 2

 ונב - - - ירש תאו , 253. | תאו 27--ו 120, ירש , 389

 ונב 3" , 152 -- נב ןב 89. = ואציו -- צ טק. גח
 םכידשכ רואמ , 1. ץרא ואוביו :99- | ןרה 6.

 32. חרת 1"--הדת 19. שמח --עשת 298.  םכינש 4

 םכיתאמו ץ106זטע [טק6ז 81135 7 110088 186.  הנש --נש טק.

 152. חרת 00"2ק.:40 1סָּג- .קרחב



211. 

 ורמאו םכירצמה ך*תא וארי יכ היהו !*תא הארמ
 תצנ ירמא =! ויחי ךאתאו יתא וגרהו זראז ותשא
 ישפנ קדתיחו ךרובעב יל בטיי ןעמל *תא יתחא
 זכירצמה ואריו המירצמ שכרבא אובכ יהיו : ךללגב

 ירש התא וארו : דאמ אוה הפ יכ השאה תא
 +*תיב השאה חקתו הערפ לא חתא וללהיו הערפ

 ןאצ ול יהיו קררובעב ביטאיה םכרבאלו |! קדערפ
 זראחפשו זכידבעו שירמחו %%% %%% %%%* רקבו
 הערפ תא הוהי עגניו = ! םפילמגו תאנתאו %%%%%%
 ; שםרבא תשא ירש רבד לע ותיב תאו םילדג םיעגנ

 יל זרישע תאז קדמ רמאיו שכרבאל קדערפ ארקיו
 תרמא המל* !אוה ךתשא יכ יל תדגה אל המל
 קרנה קרתעו השאל יל קרתא חקאו וה יתחא
 וחלשיו שכישנא הערפ וילע וציו +ךלו חק ךתשא
 ; %%% %%%% ןל רשא לכ זראו ותשא זראו ותא

 תכתבו

1. 

 ול רשא לכו ותשאו תאווה םכירצממ זכרבא "רעיה
 ףסכב הנקמב דאמ דבכ שכרבאו : הבגנה ומע טולו
 םוקמה דע לא תיב דעו בגנמ ויעסמל ךליו : בהזבו
 ; יעה ןיבו לא תיב ןיב הלחתב הלהא םש היה רשא
 קדנ*ש%ארב שש קרשע רשא חבזמה םוקמ ללא
 ךלהה טולל זכגו : הוהי םשכשב םכרבא זכש ארקיו
 %אשנ אלו : םילהאו רקבו ןאצ היה שרבא תא

 א

 99, 281,602. הרבעב 236. | םכירומחו 13,120, 152,1%57-=

 םשכי טק. 29 2 -- םכירמחו "או 169. | םכידבעו םםירמחו ==
 םבירבעו אאא %א% 12%. | םבידבעו --יד /0ק.:35 81. | תוחפשו

,191,196 ,155 ,152 ,136 ,120 ,111 ,89 :75 605 :18 ,11 ,9 ,6 

0 :167 :146 :344 :335 .324 :319 ,201 ,300 ,264 ,260 ,248 ,227 
6 440 435 :433 :411 .196 ,390 :385 :387 :386 :279 

| .595,607 ,588 ,581 ,569 ,563 ,562 ,501 .538 :535 :525 :519 5130 
 608, 610, 610, 611, 642 : קזותס 2, 5, 100, 170, 100, 321 9

 383.507,511,592 3 !סנו6 430,541. | תונותאוו ,
 581,592-- תונתאו 5, 69, 120,196, 248, 252, 253, 346, 307,879

 507: 515: 529: 588, 619 621, 642: קנננתס 478 ; !0ת6 428, 4

 -- תנותאו 13: 15%, 186, 413 485: 5189, 1.

 17. תא , 69 --א 100. | תאו םכילדנ טק. 185. ססמ 1קגז5 4.
 םכילדג ,, 176 -- םכילודג 1." 9, 58
 168, 256, 260, 602 ; קנננגס 100 ; סע 95 -- םכ טק. 4

 תאו -- תא 75. | ותיב -- ותב 99. | תשא ,.
 18. םכרבאל ,170. | רמאיו \ 9- יל 1%-- יי גק.4-

 קחמס ונל 150.  המל ,1%7.  תדגה דה 109. איה 7
,7 226 ,210 ,193 ,155 ,152 ,150 ,126 ,132 ,120 ,108 ,89 60 

 252, 260, 264, 335 ; קזננתס 80 ; !סעו6 10, 30: םטמסס

 19. אוה . 5,13.178 -- איה 9, 69, 80 132, 150, 152, 157
 193,223, 226, 227, 2534, 260, 264; קכז1נגס 80 ; (סעץלסטס 9,

 תחקאו 226. | התוא 152. | ךלו -- ךל 6.
 20. םבישנא ,\ 69. | חלשיו 75, 06 ולשיי 24

 תאו 1", 15%. | ותשא -- ותיב 4.
 ותוא

 לכ תאו -- לכו 9.

 1. לעיו -- לע טק. 35 11 ; קנווס ולעיו 116. = "ירצממ (.
 איה 239. ול רשא לכו ,1סָג. לכו -- לכו תאו זז. ול ₪
 2. םפרבאו 53 89 -- םכרכאו 270. דאמ ,78-  ףסבבו 5%

 -- ףסכבא 2.

 3. ויעפמל ךליו ₪ק. :36 17%. ועפמל 400. דעו --דע
 129. לאתיב 1" 6 2? ָ,ָ,,,,, 06
 198,199, 221,225,244,260,264,615. דעו 152. הזה םוקמה
 80 -- םכוקמ לא 650 2. | היה טק.:45 7%. - ולהא 5
 קזומס 391, 587 -- ג תוגזק, 'ק ןלהא 22 239: 324: 465: 4

 535: 550. | הליחתב 18, 6 100,111, 120, 102, 13, 227 --

 'לחתב 9.7 לאתוב 2" 230. 7 ןבורצפ.  י9יעהשש.

 4. םכוקמ לא ₪02.85 160. םכש 69,"1.  הנושארב 5,
80, 10, 116, 144, 152, 103,251, 260, 701. 

 הק 9, 11: 13, 69, 80, 80, )5, 111, 168, 103, 196 7

 260, 264; קזנתגס 100 -- ךולהה 186. | תא -- םכע 69, 650 ג

 עחתס לא זס, םכרבא ,ז7. | ןאצ צ 9.

 להא1₪ תל א.

 20 גב

 -- ה חה ]תא ---77-7 יתא - - - 2

 ו - היתאקו = תק תרה ל - 3
 ה == == שואב ..הה קימקו ו

 יו 14

 הש ד ו וז
 דרב - -₪ְ0=ִ=₪)|)3₪₪|₪₪= - ₪ ₪ ד דרדחחה

 - ההדחה הְדד באטיה <- <----- 06

 זרוחפשו שכידבעא %%6%%% דאמ דבכ הנקמ רקבו
 - הד הד דה ה ד זרונתאו שירמחו 7

 דש = שמ שו שו שש שש כא כלב ב | = 198

 -- - המלו :אה ----7-7-777-- 19
 = - ה - =ה₪ רש 2 = ₪ 2 ₪ ₪ 738[ 5 כ שב ,

 :ומע טול - -------7 777 הד - -
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 ----רררדרדדדהד ולהא - - - - - -
 קדנושארב - - ------ררררדרדדד 4
 = - חרק קר ק -כד דק הרה - ההד 5

 תאשנ - - 2-57 - 5 - = - -רדד הדחה 06
1 

5 

 12. ךיתא -- ךתא 61,66. = ךיתואו 2.
 13. יתוחא 61,62,193,333.  'תא 61. *ל , 127. ךירובעב
 61, 62, 64, 65,66,127,197.333. - ךיללגב 5

 66, 127, 197: 2: 14. המרצמ 1.

 1%. וללו 62. - הערפ לא -- הערפל 62.
 התיב -- תיב 66 -- יתיב 7-

 16. םבכרבאלו -- א , 61. | ןאצ אאא% 62. | םבידבעו 61, 4.
 66, 333. - םכירומחו 61, 62, 64, 6%, 66, 127,

 10. המל 464 11000. | יתוחא 61.64,333. | השאל --א , 1.
 הנה , 127 -- הנ 6-

 20. וציו -- אוצמ 61. | וחלשיו -- * , 127 --ח ,+

 --ותשא אאא% תאו

 ותשא תאו

 ע כרצממ 622 "הכנה ןפע | 1
 . דאמ -- דאמ 127. | ףסכבו 4.
 . ועפמל 61. = בגנמ 6 דננמ 4.

 . םכש , 64. | הנושוארב -- א ; 66 - 4.

 \ת 1 ₪ . םכילהאו ₪ םכילאהו 1.

 אפ

 אבל 5:9, 11, 18, 6075, 80, 810, +, 5%

 ז 86,196,226,228, 244,248,2%1,2%3,260,264. 'תערי--יתעי 0.

 12. יכ -- רשא יכ :95.  ךתוא 7 12

 ותשא -- ותא 6. וגרהו 06 וגרהיו 0 יתוא 80, 0

 152,180.  ךתואו 13, 80, 152, 168 -- ךז*ראו 10%. | ויחי ,
 13. יתוחא 60,193.  תא--אתא 2. בטי129,1391. ךרבעב
 169',69, 152 ---- ךירובעב 2 התייחו 13, 120, 102, 196 -=

 : התיחואאב 132 -- תטגס ידו 4:

 14. אובכ , 109 -- אבכ 5,9,11,18, 60, 80 2

 136,144,150,158,226,244,248,264.  םבירצמ 7%. | םכיירצמה

 120. הפי !סז6 תפי 109. איה 56.0, 17:69: 75, 0
,227 ,12%,120,132,150,152,155,157,170,176,103,226 

.79 .169 ,146 :345 :344 :343 :142 :335 130 ,325 ,124 .268 ,200 

5% .529 ,528 .507 ,450 ,487 ,486 ,450 ,446 ,435 :390,432 ,38% 
:5 ,594 :592 :588 :551 ,574 :560 :564 ,563 :562 ,501 :554 :536 
 601,607,.597:598, 608,600,610,611,612,61 ; קענתגוס 0, 19

.-6,, ,136,119,168.244 10106 : 525 :443 :413 

 15. התא -- התוא 89,152. | הערפ לא התא וללהיו , 6.

 התא 2"--התוא 1%2--ירש התא 157. = חקותו גזג --עקתו 6.
 שאה אח. 1ום. 0.

 16. םברבאלו -- רבאלו 9. | םיטסה 4 0

 116, 150, 186, 189: 196, 227: 9 2%3, 260 -- בטיה 5%
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 אלו בר ששוכר היה יכ ודחי תבשל ץראה שכתא
 זכרבא הנקמ יער ןיב ביר" יהיו : ודחי תבשל ולכי
 :ץראב **בשי זא יזרפהו ינענכהו טול הנקמ יער ןיבז
 יניב קדבירמ *יהת אנ לא טול לא שכרבא רמאיו
 :ונחנא שיחא םכשנא יכ ךיער ןיבו יער ןיבו ךניבו
 +לאמשה םא ילעמ אנ דרפה ךינפל ץואה לכ א*לה
 תא טול אשיו + הליאמשאו ןימיה פאו הנ*מיאו
 ינפל הקשמ הלכ יכ ןדריה רככ לפ תא אריו ויניע
 ץראכ הוהי ןגכ הרמע תאו שדפ תא הוהי תחש
 רככ לכ תא טול ול רחביו : ארעצ הכאב םכירצמ
 ! ויחא -לעמ שיא ודרפיו שכדקמ טול עפיו ןדריה
 להאיו רככה ירעב בשי טולו ןענכ ץראב בשי שכרבא
 ! דאמ הוהיל שכיאטחו םיער םדס ישנאו ! םכדס דע
 אש ומעמ טול דרפה ירחא שרבא לא רמא הוהיו
 הנפצ סכש התא רשא וכוקמה ןמ הארו ךיניע אנ
 התא רשא ץראה לכ תא יכ : המיו המדקו הבגנז
 תא יתמשו : םלוע דע ךערזלו הננתא ךל האר
 תא תונמל שיא לכוי שא רשא ץראה רפעכ ךערז
 ץראב ךלהתה שוק :הנמי ךערז כג ץראה רפע

 שכרבא להאה "?הננתא ךל יכ תרבחרלו הרכראל

 עכש ןביו ו רשא ארממ ינאלאב בשיו תצביו
 : זרוהיל חבו!מ

 זז 21

 אזו

 רסלא ךלמ ךוירא* רענש ךלמ ירפרמא ימיב יהיו
 ושע |! סיוג ךלמ "לעדתו ליע ךלמ רמעלרדכ
 הרמע ךלמ עשרב תאו שכדפ ךלמ ערב תא המחלמ

 ה

 זס. טול -- טול א 7%. | רככה 109. יכ 80. | תחש קוס
 תחשה 146. תא 3", 80. םכודס 11,133, 10, 60, 75, 80, 19
 80, 100, 12%, 120, 155, 260 ; 016 139 -- םכודש 9. | הרומע
 9.13.75.129. ץראכ --ץראב 95,260: קת 244.  הכאוב

 9. | רעצ -- רעוצ ף, 18, 69, 80, 168, 193 -- רעצ םבירצמ 4.

 זז. ול, 223. שול :"--טולא 8:.. לכ,221--כ טק.

 124. | רככ ,18%. עסי|ן-- עס ₪7.180 10ָג. | לעמ שיא -
 לעמ שיא לעמ זז.

 12. םברבאו 6 בשוי 69 : טז 120. | טולו -- ץראב טולו
 םולו ןענכ 80. = בשי 2", 69 --י 2.186 4.  רככה , 75.
 םכודס 2, , 11, 60, 9. 1 20, 136, 150, 152, 155,103, 0:

 קזותוס 100, 125 ; 107156 +.

 13. םכודס 2, 11, 60, 80, 80, 120, 2 6
 103, 260, 264: קנווס 25: 6 139. | ביער , 157 -

 םכיעד 2806. יאטהו

 14. הוהיו - יי! 177.  ומעמ -- וילעמ 236. = אנ , 4.
 ףינע 260.  רשא , 260. | הנופצצ 7 0 10

129, 155, 168,193, 196, 219, 242, 244, 260, 4. 

 1%. תרא ת.ז 124. | התא -- תא 1:
 244. דע --דע ךירחא 81. | םכלע 4.

 16. תא 1% 69,109. ץראה -- ראה טק. 18. 6סת !1קג< 4
 לכוי אל םכא 6. שיא א 5: 150; 4. תנמל 10, 15% =

 תונמיל 157. | םכג - םבג ןכ גז
 17. ךילהתה 234. | בחרלו 19. | הנינתא 6

 18. להאיו חיו 75. םכרבא -- םכהרבא 8 ; קזומוס 60 =

 דע םכרבא 109. אביו , 9,111,170. | ינולאב ף, 89 4
 הרממ 13 ; קמתגס 136. | ןרבחב ף,109, 6

 האור 0 1

 1. ךויראו 95: 199, 249, 100 ; קזומוס 18. רמעל רדכ
7% 1 2 ,100 ,108 ,102 ,94 ,80 
 ז 86, 180,225, 236, 244, 256, 260,300, 61, 653, 6% 1 --- קזוווס

 רמועל רודכ 69 -- רמועל רדכ 89, 8. ליע ךלמ טק. ז96. 2
 םבלע 18. | לעדיתו 120,151. םביוג 4

 םכיוג ךלמ לעדתו םכליע ךלמ ₪ םכיוג לעדתו םכלע ךלמ ךלמ 9.
 2. תא ע 109. | םכודס סו, 11, 6, 80, 8, 10ֶס ; קזומגס סֶס ג

 סה 136,139. הרומע 8פ,ז2ְפ : קזומוס 1סֶפ. באנש ---באש
 11. 0 ךלמ 4.175. | םכיבצ 18,129,178, 226; תטתס 8

 6 ₪ א
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 6. ורחי -- ודחי 62, 64, 66,127:161,6%. 1 דחי ----.-יכ
 7. ינענכו 61. | םביבשוי 64, 5.

 8. םכבבא -- םכרבא 61, 62: 64, 65, 66, 127, 1.
 ךניבו --י . 61. | םשיחא םכישנא ,

 ף. הלאמשה -- א , 62 333. | הנימיהו -- הנמיה 64 11סול.
 הנימיה---הנמיה 363110ט5. .הלאמשהו 4-2
 10. תחש , +. 11. ול 55 62. | םבדקמ טול עסיו , 4
 12. להאיו -- הא טק. 8: 7. 11. םביאטחו -- א ,7-
 14. ןמ קו לכ תא 17. ץראב , 62. | יכ -- יכל 4.

 18. ךליו -- לחיו 61, 62, 333 3 016 65 - לאו 4 17
 אביו , 4.

 2. חמחלמ 62. | ערב -- טק. 4. ע 62. | דבאמשו -- םכשו
 הכא לכ | =בואוכש 61 62,005: 0, 7

 - ה נב כנא 3 ד 1 נג 2-7 כב 0 ד ב כוש

 אעפהי

 6. "שנ ף. | םכתוא 11,80,2%6. | םבתא ץראה <
 ץראה תא 136. | 'בשל 120. - ודחי 1*-- וידחי 13, 9

 111,132,1%2,244,260 ; קעומס 15% -- אדחי 9 -- אדחי 5-
 תכשכר 150,155,158. אלו 27-- אל 244.  ודחי 2%-- וידחי

 60,129, 152, 2443 קנומס 100,155 ; ןסז6
 7. בר 18,100. ןב 1.  י'ער--הער ףנ זס 0 16

 --יער מ 75,109. | הנקמ ,129. | םכ-*רבא 129. | ןיב 6
 -- ןיבו 129. יער ₪96 הער 6,880. | ינענכהו רפהו זז.

 יזרפהו , 2 -- 'ירפהו 80,125, 120: קונעגס :00- | בשי 111--
 בשוי ף, 18, 6, 100, 120 6.

 8. יהת אנ לא טול לא טק. ז21. ססמ01ק868 82. | פול א 5.

 יהת אנ -- אנ יהת אנ 75. | הבירמ פע 1ף1 -- בירכמ
 ךיניבו 5, 6, ,11, 13,179, +, 2 75

 158,103, 227, 251, 260, 264: קזגתס 82,108 -- ךינבו 9.

 יער ןיבו , 95. = ןיבו 1*-- ןיב 129. *
 8, 9. ךינפל ץראה לכ אלה : ונחנא םכיחא ק. 46. 2.

 9. אולה 168,18,1%%, 227,246. הנמיאו -- 'מיאו 8ת.1ום. 9
 -- הנימיאו 11, 18, 80, 125, 136, 150, 106, 237, 247, 249 --
 הנימיו 69 -- הנימאו 80,111, 120,155,158. | םכאו -- םבא 9

 -- םכאו ד 10ֶפ -- ןמו 2. = הלימשאו 69, 129 -- הלאמשאו
 193, 227, 237: 239 244 - הלאימשאו 5.
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 עלב ךלמו זכייבצ ךלמ רבאמשו המדא ךלמ באנש8
 אוה עכידשה קמע לא ורבח הלא לכ :רעצ איה
 רמעלרדכ תא ודבע הנש הרשע םיתש +: חלמה זבי

 אב הנש הרשע עבראבו :ודרמ הנש הרשע שלשא\
 שכיאפר% תרא וכיו ותא רשא םכיכלמהו רמעלרדב
 שימיאה תאו סכהב זכיזוזה תאו םכינרק תארתשעב
 ליא דע ריעש שכררהב ירחה תאו ! שכיתירק הושב
 טפשמ ןיע לא ואביו ובשיו ! רבדמה לע רשא ןראפ
 ירמאה תא םכגו יקלמעה הדש לכ תא וכיו שדק אוה

 הרמע ךלמו שדס ךלמ אציו !רמת ןאצצהב בשיה
 רעצ וה .עלב .ךלמו כובע ךלמו .קרטדא .ךלמא
 רמעלרדכ תא : םידשה קמעב המחלמ םתא וכרעיו
 רענש ךלמ לפרמאו זכיוג ךלמ לעדתו זכליע ךלמ
 ! השמחה זרא סיכלמ העברא רפלא ךלמ ךויראו
 ופעו רמ%ח ;ראראב תר*ראב םכידשה קמעו
 ;כיראשנהו קדמש ולפיו קררמע *%%ו שכדס ךלמ
 תאו הרמעו םשכדס שאכר לכ תא וחקיו :ופנ הרהא
 ןשאכר %% תאו טול תא וחקיו : כליו שסלכא לכ
 טילפה אביו : שדסב בשי אוהו וכליו שכרבא יחא ןב
 ירמאה ארממ ינאלאב ןכש אוהו ירבעה םרבאל דגיו
 ! םכרבא תירב ילעב שכהו *רנע יחאו ל*כשא יחא
 ידילי ויכינח תא קריו ויחא הבשנ יכ שרבא עמשיו
 ! ןד דע ףדריו זרואמ שלשו רשע ;דנמש ותיב
 דע זכפדריו שככיו וידבעו אוה הליל שהילע קלחיו
 ש%כרה לכ תא בשיו !קשמדל לאמשמ רשא הבוח
 זכישנה תא םכגו בישה ושאכרו ויחא טול תא םכגו

 תתפתעו

 כ

 7. ובושיו 11,112,186,108. - ואוביו 13. | שפשמה 4

 איה 6, 9,111.12, 02 16 1 1% 227, 53 200) 1 5 קזנתוס

 80, 244. לכ ,196. הדש קצומוס ידש ףפ. ירמאה 5% 12)--

 ירומאה 89. | בשטה 11,13,60,80,104,100. | ןיצצהב
 69, 80, 100, 170 - ןצ [גק.14. 10 -- |!שע₪ צצ 0705]88 1.

 8. םבודס 9.11, 8, 109, 196, 224 --םכררפ 69 -- כ טק ג[,
 132.  ךלמו 1% 2% 3% 95 4--ךלמ 244. | הרומע 800. | םכיבצ
 18,129, 217 --ר םבובצ 80, 152, 248.2%1,650 0: קתותס 100 ג
 10ז%6 108,244. | איה 2, 0, 11, 60, 50. ,,,,,7%

 166,180,103,226,251.253 3 קווומס 5,80; סוס 116.  רעוצ
 קמעב 5155 4.

 9. תא -- ב תא 75. | רמעל רהדרכ 26
 226,244,264,225%. | םבליע , 9. | לעדיתו 151,1%2.  לפראו ₪

 10. תרראב :%-- תרוראב 69: 80, 109, 130, 13 : קזומס

 תרראב 2"-- תרוראב 69, 109, 139 190, 227, 248 : קזנתגס

 וסונו 9. = ךלמ ₪0ק. 46 15%. | םכודק ף, 11, 60 80, 89; 6
 8,139 -- ךלמו םכדס 5. | הרומעו

 11. הקיו 112. שוכר 5 60: 7%, 80, 81, 90. 3-

2270 ,100,223 ,196 ,103 ,186 ,104,100,111,150,151,158,168 

 236, 217: 244, 248, 253, 260, 700, 61% ; (סזש 1339 -- שאכר 6
 --כ 0ק.186 8. | םכודס ף,11,60,75,80, 80,236. | הרומעז

 80. | לכ תראו -- לכו 9. = ובלי , :
 12. טול -- טול לכ 18. | ושכר תראו -- ושכהו 104. | ושוב,

,1021 ,81 ,80 ,69 7% 9 :5 

 226,226,244,247,248,2%1,2%3,260,601,61%.  םכרבא יחא ןב
 -- םכלכא לכ תראו 450.  יחא , ג7. בשוי , 11,111 ; (םש

 129.  םכודפכב 714

 14. ירמאה , 102. | יחאו ,זֶסָג -- חו 69 -- לכשא יחאו 0.
 רנע 106602 ירנע 100. | םכה :ֶפ6. | לעב 69 -- 'דללעב 81,
 1 4. ויחא , 157. |: קריו 06 קחוו 6. = ויכנח ף% -- וכינח 6
 200 -- וכנה 159. | דיל ג. | ותב 6.  הנמש 58 100-

 הנומש 3,80,ס3 -- העבש 227. | רשע הנמש (טק. דג"

 שלשו 58 69.  תרואמ קת. 40. 146 -- אמ 69 -- שיא תואמ
 1%0. | ףודריו 113 קגמס 109. ןד ,

 1%. ןהילע 89. = הליל 0:66 היליל ז09. | פדריו 0.
 לאמשמ 69. | קשמדל שיא 140 -- כא קשמדל 6.
 16. תרא עמ 95. שכרה 5

,180,196 ,186 ,168,176 ,108,100,111,125,132,144,150 

 יבתמ

 א

10 

 1 א.

22 5 

 = -7- שיאבצ ךלמ דבאמשו < < - - םאנשו
- 0 0-00 

 ----רידדדח - 7-7 7-7 - שלשבו
 םיאפרה - ----777 חה = = - רמעל רדכ
 --הרדדרדדד - - 7-7 7-7 7 תורתשעב
 2 = הל יורתב - = - - ה-7 הדדח
 - -- הרד ד דה ההה ה אפ
 -₪ ₪ - חד ה ה ד ד חדד הדחה דדידאה

 ---רררררדדדדחה - - ןוצצחב - -
 - - תה - = - --- םאבצ - - 77 77ההד

 רמעל רדכ - ------דרדירדדדדח

 - - רמיח תוראב תוראב - - - - רה 7777
 +7 הד סםש - - -הךומע ךלמו - - - - -
 < ה ה ה חה 9-77 7ה7 ד - הרהה

 ןשוכקה ל5ד הדר -רררההדהד
 ' ארליו

 - ד ד ד 'ולאב ---7--77--הדגה
 = = ד םכרנע - - לוכשא - -

 שוכרה -

 = = ה חה 5 - שוכר - 077777

 :געגתי ג

 2. ורבח = ורבע 7.
 4. הנש הרשע שלשבו ת.ז 5.

 5. העבראבו 64. = םכיכלמהו -- ל , 61. = םםיעפרה <.
 תורתשעאב ( ת 646. ) 127 -- תורתשאב 363 11000.

 םכיאזוזה 62; 65, 193: 3- םכחב 61, 62, 64.4 79
 183,197. | םכימאה 1פְק. | הושב --יבשב 62: 64 59

 233 -- יושב 127 -- הבשב 197. | םבתירק 24
 9. חמדא 6%. | םכיאובצ 62, 64, 65, 127. | אוה 62 2

299 ,127 ,66 
 9. לפרמא 61, 64.,62, 6%, 66, 127, 183: 1- ךויראו -- ' . 6

 -- ךוביראו 65. | עבהא 4.
 10, רמח 6. 12. יחא ; 6.

 13. דגיה -- דגיו 61. 62, 64, 6%, 66,127. | ןבש , 6
 . אבשנ 62, 64, 65, 66, 127, 183, 1323, 364 -- עבשנ 4

 . בשיו -- ּ:ישהו 62. | לכ , 62. = שוכורה 71.
 ושוכרו -= ושוכראו 2.

  םוחעההחתוההמהוהטמתומומאהמההשההתוממהההונבתאמוומהממההיההטממקםקהההוהטההו[ההמההה החואאמהההההטהטמסההמהההסטטקאסנטהההוהטההתאטאסטהא0 א

 עפה.

 -- םכיובצ 152, 2%1 -- םכיובצ 108, 100, 247, 659 'ק --
 םכייבצמ 164. = ךלמו -- ךלמ 69, 95. = איה קנווס 285 9 -

 איהמ :לס -- אוה 104, 108,176, 196, 227, 189 4 : קנותגס
 95. | רעוצ 9, 109, 168, 244,

 2. סת. 555 <. הלא סע אלא 13. ורבה -- רב 8
 6. לא קחמס תרא 60. | קמע לא -- קמעל 109. | םכידישה

 = 228 -- םבידאשה +
 4. הנש , 2. | רמעל רדכ זס. ,,
 220, 244, 260, 264 -- רמועל רדכ 9, 89 -- מעלרדכ ג
 הנש הרשע שלשו (טק.זג 15. הנש 2"", 6
 <. עבראו 69. | רמעל רדכ 152, 15%, 158, ד, 186
 22%, 244, 260, 264 -- רמועל רדכ 8ֶס, 264. | ותא רש תק.

 6. - םכיאפרה 120 -- םכיאפרא (64. ה) 6. | תורתשעב

 זז 60, 80,104, 12%, 248,253 ; 0166 130. | תאו 1"-- תא
 15%. / "ןווח 0. ות. 0. םבימיצהד תאו םבהצ יז 20 תו 2"
 015 8ֶס. | םכימאה 6, ף, 18, 60, 80, 95, 7%

 119,150,168,186,18ס,193, 300, 389 2 םטמ6 80. | םםיתרק

 6,95 -- םםיתירכק 4

 6. ירוחה 18 ---יוחה קנס
 םכדרהב 7.

 ררהב 5מ. 118. 32% ; קזותס
 ליא -- לא 69, 80, 0%



 אז

 ובוש ירחא ותארקל שדס ךלמ אציו + שעה תאו
 ותא רשא םשיכלמה זראו רמעלרדכ זרא זרוכהמ
 ךלמ קדצ יכלמו +: ךלמה קמע אוה הוש% קמע לא
 ! ןוילע לראל ןהכ תוהו ןייו כחל תציצוה שכלש
 הנק ןוילע לאל טכרבא ךורב רמאיו %*%* והכרביו
 ךירצ ןגמ רשא ןוילע ירא ךורבו ! ץראו םםימש
 לא שדס ךלמ רמאיו : לכמ רשעמ ול ןתיו ךדיב

 רמאיו !ךל חק ש*אכרהו שפנה יל *ןת םשרבא
 לא הוהי לא ידי ** יתמרה שכדס ךלמ לא רבא
 לעג ךורש דעו טוחמ שא : ץראו טכימש הנק ןוילע
 יתרשעה יאנא רמאת אלו ךל רשא לכמ חקא או
 קלחו טכירענה ולכא רשא קר ידעלב ! שכרבא תא
 תגרממו לאכשא *רנע יתא וכלה רשא םכישנאה
 ! שטקלח וחקי שה

 6 2 א 4. תת 23
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 - רמעל רדכ - - - -->+
 --- הרד דה ההד הק השה- - - -

 ו 1 ו ] ו / ] ו ז

 :₪לששסשהלטתסשסבתתו-ך

 - - ה דה דחה ה מאו םרבא תא ךרביו

 ---- הד שוכרהו - - - - - הנת - - =
 לא ויהלאה לא יד" תא - ---------
 ₪ יורש = = =/- < - 2 ₪ 24 ₪ = 4
 יתרשעא יפנא = + -- == = 2 == = - םא*

 ₪- < לופשא שכרגע = = - = ₪ 2 - שש
 ב

 0 ג פש 7 אט

 ץכרבא לא הוה רבד היה הלאה םירבדה רחא

 = ךרבש ךל ןגמ יכנא שכרבא ארית לא רמאל הזחמב
 ןתת המ הוהי ינדא שרבא רמא'יו !  דאמ הברה
 קשמד תצוה י'תיב קשמ ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל
 הנהו ערז התתנ אל יל ןה שכרבא רמאיו + רזעילא

 רמאל וילא הוהי רבד הנהו .:יתא שרוי יתיב ןב
 ! ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא שכא יכ הז ךשריי אל
 רפסו המימשה אנ טבה רמאיו הצוחה ותא אצויו
 היהי הכ ול רמאיו שכתא רפסל לכות שא זכיבכוכה
 רמאמ ! הקדצ ול הבשחיו הוהיב ןמאהו : ךערז

 הקפעתו

 22. 00. ,1ז:. | םכרבא -- םכרבא ךלמ 0. םברס ךלמ
 יתמרה !טק. 8 246. | םכודס ,60;11, 80, 80212 : קזומס
 1סְפ. | יתומירה 125, 168, 101, 226 -- 'תמירה 11, 13, 8 9
 80,1סז,10,186,180,100,222, 248, 253 ג קנס 244 ---יתומרה

 80,109,112,227. - לא 2"-- לאל 1פ9. | ןוילע לא , 24.
 הנוק 186, 103, 2102.

 21. בא (סעו6 םכא) 15%. | םכאו -- םםהא

 226: קוומס 221: םגמס 1:7.  רמאת - -- - חקא [טק. 3 7.

 אל 155,61%. דמאת 81. | תרשעה ף. | תרא ;73-- 7.
 עגמ 1%. | םכרבא תומס םכהרבא +.

 24. ידע לב 226. | רשא 1%, ז70 -- (טק.זג זז

 !ירענה 85. מ. 9 -- םםירענה תא זז.
 וכלה א 100. | לכשאו 7.

 שכה וחקי ₪ 284, 00

 ולכאי
 קלחו םפירענה 5
 הרממו 23 -- ארמכ +

 םכרבא 1%-- ןנמ יכנא םכרבא 80 -- ןזוחוס
 שכהרבא 81. | ןגמ , 221. רבש 4

 2. רמאו 160. םכרבא --הי 109. = הוהי ינדא -- םכיהלא חוהי
 95, 150,1%2---. םםיהלא 80. | המ -- המ לא 89 -- 066 מ 6
 ךלה 6,11, 18, 80, 81, ז0ְס, 112, 151, 165, 178, 180, 227, 0

 יררע 69. | ןבו 06 ןיבו 2. | קשמ קמתוס ךשמ 6. | אוה ,5-
 קשמר , 389 4. |

 2. םכרבא 026 םכהרבא 9. | תרתנ 7
 251,260,18%. | הנהו , 388 -- הנה 69 -- ₪ ןהו 81. | ןב

 4157 - יב 7.  שרי6פ9. | יתוא 75, 8,104, 176,226,

 4. הנה ף55. | רמאל ,152. | ךשריי 1"-- ךשרריר
 12%.  הזאא ז2ף. | אצי רשא -- אצ" 150. - רשא 6%.

 אציה 69. ךעממ 109 -- ךיעיממ 89 -- טז ךצוממ 9. | ךשריי ג
 -- ךשהי

 5. אצו :%0. | ותוא 75, 89,190. אנ למ 10. | הממשה
 157 -- המימשה זָפַּב. | רופסו 6, 136, 170, 244: זנומס

 1סֶפ. םביבככה 1 7 10 ו 5% 106 --

 םםיבכופה רא 18, 150. | לבכות שכת רופסל 4
 םכתוא :ז:,89,2%3. | ךיערז 3-

 6. ןימאהו 7,782 172

 159, 170,196, 236, 244, 271,286 ג קווזתס 15% ; םטתש 1.
 היבשחיו 9, 170 244: קנוותס 16% ; [סח6 81. 'קדצ המ...

 1. היה 0.

0 

2 
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 תסזס א.

 ₪ | ₪ ₪5 2 ₪ רצ ₪50 ₪ 9"

 ו רי ה יב = = ₪5 - < ההדא

 --רררדד-ד - ה ה-7 7 רארע ךלאה - - -

 שש שכב 0 רב

 - -- לם0שה - - - - - ד חחח חה חה

 5 ל ₪

 17. הושה -- יבשה 65,66, 333 ד שה 12

 18. ךלמ קדצ ,1. 19. הנק -- ינק 66
 20. לאא 24. 22. םכרבא , 61. | הנק =- נק 1

 23- ךל 2%

 24. קלחו -- קלחו אאאא 6ז. | םכרנע -- םםירנע 2.
 לוכשאו 61, 62, 64, 6566, 127, 184, 333. | םבקלחה 4.

 ז. הלאה -- הלהא ( א 68.) 1.

1 7 
 4. ךיעממ -- ךממ 7.

 6. ןמאהו -- ןמאו 7.

 ךרבשו 61 62, 64, 6 6

 5. איצוי] 64: 66. 7.
 הקידצ 1.
 בש

 : כ ומ

3 260,270,001 ,2%1 ,252 .248 ,247 ,244 ,246 226,226,2270 ,200 
 1076 139-- כ (טק.ת4. 8. | םכגו 17"--ם2ג 9. תא 1%

 קחתס לא 4. | טול תרא --טולל 80. - ושוכרו 5, 80
:2 ,248 ,22% ,126,112,186,180,106 ,80,111 

 םכנו 2%-- םכג 9. | תראו -- תרא 4
 17. םבודס , 11. 75, 80, 136, 152,252 == ךלמו םבדס +
 ובש 100,158, 223, 227, 239 -- [גק.13. 81. | רמעל רדכ 9

 158,177, 186,180, 103, 225; 244, 260, 264- רמועל רדכ 0.

 תראו \ 80,128 -- תראו 'ב זוז. | םביבלמה ראו -- םכיכלמהו
 1,51,18%ף0, ךסס ; תטתס זסנ. ותא , 9.  הוש הדש 5.

 ךלמה -- ךלמה וש
 18. קדציכלמו 203,200. | ךלמו 80. איצה 18.  םכחל איצוה

 -- אוצוא כחל 6. ,
 10. ןוילע - - - - והכרביו , 100,151. | וחכרביו -- םכימש הנק
 והכרכיו ץראו 69. | םםרבאאא 12% -- ב 0ק.140 88. הנוק

 חס, 136, 150, 180, 100, 244, 253, םבימש 6

 ץראו ,6-

 20. 00. , זז. לא -- לאל 6.  'ירצ 5.1. 0.  ךידיב
 1%2,193,6ף1: קס 125,144 -- ךד'כ 19%. ןתיו עו

 רשעמ 10ק. 281. 6600 11669.

 21. 1,.00ז1.  שכודס 0,990,128.  םכרבא ד 109 -- קוס

 הרבא 90. | ןת קמפס ןת שכ סְס. | שוכרהו 5," 0
;186,190 ,168 1 ,10 ,108 ,104 ,5( ,80 ,81 ,80 

.4 10165 ; 615 ,248 2445 ,227 ,220 ,22% 



 אשי

 תתל םכידשכ רואמ ךיתאצוה רשא הוהי ינא וילא
 הוהי ינדא רמאיו ! התשרל תאזה ץראה תא ךל
 הלגע יל החק וילא רמאיו : הנשריא יכ עדא המב
 חקיו : לזוגו רתו שלשמ ליאו תשלשמ זעו תשלשמ
 %% שיא ןתיו ךותב שתא רתביו הלא לכ תא ול
 דריו : רתב אל **רפצה תאו והער תארקל ורחב
 שמשה יהיו :  םשכרבא פכתא בשיו סכירגפה לע טיעה
 הכשח המיא הנחו שכרבא לע הלפנ המדרתו אובל
 רג יכ עדת עדי שכרבאל רמאיו ?וילע תלפנ הלדג
 זכתא ונעו םודבעו שהל פ4ל ץראב ךערז קריהו
 ןד וד*בעי רשא יוגה תא םכגו : הנש תואמ עברא
 אובת התאו : לודג ש*כרב ואצי ןכ ירחאו יכנא
 רודו :! הבוט הבישב רבקת% עכולשב ריתבא לא
 דע ירמאה ןוע שפלש גל יכ קדנה ובושי יעיבהא
 רונה הנהו קדיה הטלעו האב שמשה יהיו : הנה
 : קדלאה םשירזגה ץיב רבע רשא שא דיפלו ןשע
 רמאל תירב שכרבא זרא הוהי זררכ אוהה םכויב
 דע זכירצמ רהנמ תראזה ץראה זרא יתתנ ךערול
 יזנקה תאו יניקה תרא |: תררפ רהנ לאדגה רהנה
 תראו יזרפה תראו יתחה תראו :ינ*מדקה תראו
 ישגרגה תאו ינענכה תאו ירמאה תאו : םיאפרה
 : יפוביה תאו %%%% +%%
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 תירצמ החפש הלו ול הדלי אל שרבא תשא ירשו

 ינרצע אנ הנה שכרבא לא ירש רמאתו :רגה המשו

 הנממ הנבא ילוא יתחפש לא אנ אב תדלמ הוהי

8172 

 12, 60, 80, 100, 170, 227, 239, 260, 282, 2834 קמתס 7%

 תלפונ 8. ְ
 13. עדי 06 עדת 75 -- עודי 5, 1, 69, 80, 103, 150

 168,186,226,260. אל ,150.  םבתוא 4.
 14. יוגה שא 109 -- םכיוגה 244. | ןודובעי 69 -- ודובעי .

 ןכירחאו 75, 80, 102, 15%, 158, 177, 186, 223, 242, 244, 4.

 ירחא 196 -- רחאו 389 2. ןכ,זף1.  שוכרב 58 < -- שוכרב
4,,, ,1089 ,80 ,81 ,80 ,75 ,60 ,18 ,12 ,11 ,9 ,6 

)221,222 ,200 ,100 ,198 ,150,151,152,168,186,100,193,196 

226, 227, 216, 239, 244, 247,248, 249, ,,,,, 

 61% (06 04,139. | לודנ ,,

 15. 00. .176. אבת +

 11," -  -"*ץ 1%

 191: 196: 244: 248, 261, 252. | ךיתובא 2% 1

 100,193,2%2,260) (טז נא. םכלשב 'בקת 8.1.
 הבשב 18 -- קצנעגס הבישיב 136. | חבוט 4.

 נ6. רדו 150. | ובושי יעיבר בושי 109. | ובשי

 ירומאה 6.

 17. שמשה -- שמש ₪0ק.ז45 ףפ. האב ב 10. | היהו ף.

 הנהו 5 158. | שא 58 80. | רשא ,0-
 18. יתתנ ,178 ; תופס ןתא 248. | םכירצמ <- צמ טק.186 .
 דעו 198. | לודגה 2. 6,9,11,13, 60, 1
70 ,+12 

 251, 260, 271, 277, 279, 282, 28, 284, 286, 288, 61; ; (סת6

 139. | ז-ררפ 6 תררפל \.

 19. נקה + +,

 244, 260, 00 ; קנוזתס ינזוקה 9. = יזניקה קזנוחס 140 -- יזינקה 7
 18,80,186,10071% | ינומדקלה 6.

 20. יתחה תראו ,4

 21. תראו ירמאה , 126.  *רומאד 4

 יפביה 5, 17, 18, 8, 10, 136, 150, 4.
 ישגרגה תראו , 5.

 1. רשא לוג 2. | םכרבא , 69. אל ₪6 ול אל ף. הלו =

 תלו 81. | רחפש 81,909, 201,380 4; סו 10

 2. ירש --* טק. 136 1ס0 -- יירש לא זֶסֶג. | םכרבא לא -

 םכרבאל 69. םכרבא -- ךילע יפמח םכרבא 132. = אנ 61

 אנאב 152, | הנביא 136 -- תגמ6 הנבי 2. | עמשיו ל 5.

 608 א 4

 6 א.

\ 8 24 

 ו דו יח היכו ₪ בסנט הס 0 8

 י-ם הוק הו = רוך ד ירא 9

 טרח חח ה חח חה דחה ההר דרדרחחחח 10

 !00- -"> = רוב -- ה עו
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 שכרבא תשא ירש חקתו : ירש לוקל שכרבא עמשיו
 תבשל כינש רשע ץקמ התחפש תירצמה רגה תא
 ול השיא שרבאל קדהא ןתתו ןענכ ץראב שרבא

 לקתו התרה יכ ארתו רהתו רגה לא אביו ! השאל

 ךילע יסמח סכרבא לא ירש רמאתו :היניעב התרבג

 'לקאו התרה יכ ארתו ךקיחב יתחפש יתתנ יכנא
 לא שרבא רמאיו + ךיניבו יניב הוהי טפשי :היניעב

 ךיניעב בוטה קדל ישע ךדיב ך<תחפש קדנה ירש
 הוהי ךאלמ האצמיו | + הינפמ חרבתו ירש הינעתו
 הסא ןרוש .ךררבוןיעה: לע רבדמב :םכימה ןיע"לש
 רמאתו יכלת הנאו *תאב הזמ י*א ירש תחפש רגה
 ךאלמ הל רמאיו :! תחרב יכנא יתרבג ירש ינפמ
 רמאיו : הידי תחת ינעתהו ך*תרבג לא יבוש הוהי
 רפסי אלו ךאערז תא הברא הברה הוהי ךאלמ הל

 ןב תדליו הרה ךאנה הוהי ךאלמ הל רמאיו ! ברמ
 : ךאינע לא הוהי עמש יכ לאעמשי ומש %* תארקו
 ינפ לעו וב לכ דיו לכב ודי שכדא ארפ היהי אוהו
 קדילא רבדה הוהי שכש ארקתו :ןכשי ויחא לכ
 ירחא יתיאר שכלה שגה הרמא יכ יאר לא קדתא

 ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל *ארק ןכ לע :יאר
 תצרקהו .ןב וכרבאל -רגה דלתו = !  דרב ץבו א שדק
 ; ראעמשי רגה קרדלי רשא ונב שש %% םשרבא
 רגה תרדלב םכינש ששו קרנש וכינמש ןב םרבאו
 ! ם:פכרבאל לאעמשי תא
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 הוהי אריו שכינש עשתו הנש שכיעשת ןב םעכרבא יהיו
 ינפל ךלהתה ידש לא ינא וילא רטאיו םכרבא לא

 קרבראו ךניבו יגיב יתירב קדנתאו - : בימת .קדיהג
 רבדיו וינפ לע שפרבא לפיו :דאמ דאמב ךתוא
 תייהו ךתא יתירב הנה ינא + רמאל זשכיהלא ותא
 םכרבא ךמש תא דוע ארקי אלו :כיוג ןומה באל
 : ךיתתג םכיוג ןומה בא יכ שכהרבא ךמש ;דיהו
 זכיכלמו םכיוגל ךיתתנו .דאמ דאמב ךתא יתארפהו
 ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב תא יתמקהו :ואצי ךממ
 שיהלאל ךל תויהל כלוע תרירבל םשכתרדל ךירחא
 זרא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו 4: ךירחא ךערזלו
 יתייהו שכלוע תזחאל ןענכ ץרא לכ תא ךירגמ ץרא
 התאו שכהרבא לא םכיהלא רמאיו : : םפיהלאל םבהל
 ! ספתרדל ךירחא ךערזו קדתא רמשת יתירב זרא

 ךערז ןיבו זככיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תראז
 רשב תא םשכתלמנו :רכז לכ שככל לומה ךירחא
 ןבו =: וככיניבו יניב תרירב תואל קדיהו םככתלרע
 תיב דילי שכביתרדל רכז לכ שככל לומי זפימ' תנמש
 : אוה ךערזמ אל רשא רכג ןב 'רכמ ףסכ ?רנקמו
 יתירב התיהו ךפסכ תנקמו ךתיב +דילי לומי לומה
 לומי אל רשא רכז לרעו : םכלוע תירבל שככרשבב
 שפנה קדתרכנו %%%%%% %%%% ותלרע רשב תרא
 לא שכיהלא רמאיו : רפה יתירב תא הימעמ אוהה
 יכ ירש ,המש תא ארקת אל ךתשא ירש עכהרבא
 ךל הנממ יתתנ םכגו קדתא יתכרבו ! המש הרש
 :ויהי הנממ םכימע יכלמא שכיוגל התיהו היתכרבו ןב
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 3. לופיו 109. | םכהרבא 3890; קנווס לש 99-

 רמאל םכיהלא ותא רבדיו (026 םכיהלא ותא רמאל רבדיו < 1.
 ותא םכיהלא = 69. | ותא , 1.

 < 4. ה ינא טק. 85 82. ינאו 0,100,186. הנה ₪16 םכנה

 ףסל."ויתורש תאו 222 8 יריה דש בה סנט

 5. ארקי , 69- | תא \ 60,995, 104, 100, 251,660 2 ; 7 1

 כההבא -- םכרבא 101.7 0 כלוב"

 6. יתירפהו 2, 5; 0, 111, 112, 150, 168, 180, 106, 247,

 253 3 קוגתס 135,155. - ךתוא 11, 89,226 263. | ךממ 0.

 7. יתומיקהו 196, 248 -- יתמיקהו 11, 18, 600 4 2

 168, 180%, 186, 103, 223, 226, 42 2ף1, 601 ; [0106 130 -

 יתומקהו 9.132. - תרא ,132. | יתירכ 9,132. יניב 0.

 186. 103 -- יניב ךתא ךיניבו 6, 11, 6, 80, 81, 80, 94

 100, 132,152,155, 103,227,239,240) 2610 200, 282 -- ךאניבו

 168 -- ךינבו גג. | םכתורודל 11 -- תררד טק. 46

 ךירחא תירבל + 229. | תרירבל -- תרירב 10

 12%. | םביהלאל 006 יהלאל גז.



 27 תענו 11

 ןבלה ובלב רמאיו קחציו וינפ לע זשכהרבא רפיו
 הרנש פפיעשת תבה הרש םכאו דאלוי הנש קדאמ
 לאעמשי *ןל שיהלאה לא שהרבא רמאיו :דלת
 ךתשא הרש %%* לבא שכיהלא רמאיו : ךינפל היחי
 זרא יתמקהו קחצי ומש זרא תארקו ןב ךל תדל*
 לאעמשילו :וירחא וערזל* םלוע תירבל ותא יתירב

 יתיברהו ותא יתירפהו ותא יתכרב קדנה ךיתעמש
 ויתתנו דילוי םכאאישנ רשע םכינש דאמ דאמב ותא
 דלת רשא קחצי תא םכיקא יתירב תאו :לודג יוגל
 רבדל 'לכיו = + זררחאה הנשב הזה דעומל הרש ךל

 שכהרבא חקיו : שהרבא לעמ שיהלא לעיו ותא
 'לכ תאו ותיב ידילי לכ זראו ונב יראעמשי זרא
 תא למיו שפהרבא תיב ישנאב רכז לכ ופפכ תנקמ
 ותא ירבד רשאכ הדוה שפויה יפכצעב כתלרע רשב

 ולאמהב הנש עשתו םכיעשת ןב שכהרבאו : שיהלא
 הנש הרשע שלש ןב ונב לאעמשיו :ותלרע רשב %%

 לומנ הזה שכויה שכצעב + ותלרע רשב תא ול*מהב
 תיב דילי ותיב ישנא לכו + ונב לאעמשיו שכהרבא
 : ותא ולמנ רכנ ןב תאמ ףסכ תנקמ

 אט

 לתצריו קרשרפ

 להאה חתפ בשי אוהו ארממ ינאלאב הוהי וילא אריו
 עכישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו : שםויה םחכ
 =להאה חתפמ םשתארקל ץריו קצריו וילע םכיבצנ
 ןח יתאצמ אנ םכא ינדא רמאיו : הצרא *ןחתשיו

 תשע ב

 20. ךיתכרב 169. ותא 1" 6 2"-- ותוא 80. | ותא יתירפהו
 ג 4 יתרפהו 5, 6, 17, 18.10: 60: 75: 80: 95: 99, 1

5 ,244 ,227 ,226 ,200 ,108 ,102 ,158,178 ,152 ,136 100 ,108 

 260, 601 ' !0116 יתיברהו 81. יתברהו 5.9.17. 18.60 7%

 סזנ 99. 100: 136, 129, 150, 152, 170,177, 185,186, 180, זס,

 108, 19, 200, 226, 216, 244, 247, 251,260,264, 300. ותא 3"

 -- ותוא 615. | םכינשא 95. | םביאישנ 80
 100, 2 168,186,101, 220, 244, 282, 283; קזותס

 1סנ ; סת 139 -- םביאשנ 69: 227, 239: 4- דלוי 106

 ןי םק. 85 ף.  'וגל 05 4
 21. דעמל :

 ללווה ב לעמ -- אאלעמ 4.

 23. תרא 75,"1.  לעמשי 1סֶפ. תנקמ ------ ונב ₪. 1
 טל לב א 0-0 ה

 תרנקימ 132 -- תרושפנ תנקמ

 רשב טק.עג 2. | םבכתלרעב 2:
 24. םברבאו 69 -- הרבאו 132. | םםיעשת טפ- ₪ 2.

 עשתו , 18% -- תו טק. 135 169 -- עשתו הנש 69. | הנש -
 םכהנש 150. | ולומהב 11,95,196. -רשב תרא
 :00,196: קותס 249 -- רשבאא = -- שב טק. ג 4.

 הותלרע 8. 4 ולמהב 34 רכנ ןב ססתו. 27. טק. ג" 24.

 2%. לאעמשיו -- לאעמשיו םכהרבא לומנ הזה םכויה שכצעב 4
 -- אעמשיו 8ת. 11ם. 152. | ונב ,4 ולומהב 6.

 תא ,101,111,139,189. | הותלרע 6.
 26. למנ 5: 13, 227: 230, 0 -ל נק. ג 3 110

 לאעמשיו -- לאעמשו 69 -- לעמשיו .

 27. ןב 1016 ינב . ולומנ 13, 4.

 ותיב , 1

 ישנאכ .4

 תנקמ זווס

 אתיב ,.

 1. הוחי וילא אריו ]16 חג]סזול. ז3. | אריו , 6 -- ץסא תוג)סז 1
 סזמ3ז3 ; 146 -- תו4]סז ; 0, 189.95, ,,

 271, 279, 283, 284, 286, סס 1. ינולאב 9,101,196.

 אוהו טק. ₪ 135. | בשוי 6,111. | להאה -- תיבה -

 םכוחכ 2 קזותוס ןסז. | שםכויה קזוחוס םכיה ,.

 2. ויניע -- וינע 13, 282 -- '! [טק.זג[ 12%. | אריו וילע טק.

 18: 7%. | החתפמ ץזומס חתפפ :. להאה -- לחאה 81 -

 ץראה 1. :
 ינדא -- הוה 7 3. מאיו 8מ.[ות. 0.

 -- ינדא הוהי סף, 194 -- 0. ג 6
( 

 אנ 7

 8 ₪ 5 א 4

 ₪ רד ד הק חח דחה ד הד ₪77 ְח ז7

 -- רדר דרחח דילוא - - תאו
 דרה ל-7777 ד --רד הרה הה 18

 -- דה הנה ------רדדדררדהד 19

 0-5 5 לערי = ו -י= פס

 - - == = סכיאישנ ב כ | בכ כו כ | כב | כ ב

 בב בע 220 ב שבה 2 |

 - ה ה ה תררוחא] ---- 7777 2
 -רה קרח קרח דד ה הד הד 23

 ור כמ כ כשר שש 20 24
 ין ה רה | הרר 8 5%

 | יש שמ יש ולומהב 6
 ב 27

 1 | ו
.44 1,601 566010 

 ב - ינולאב - = = - - = ַז
 - רך רח ה ה ו רח דר רד כ ד חד ר-- 2

 ---ררי הידד ריד ה ההה יוחתשיו 3

 מ 010 א. 9 ב וז ג צץ ג < ₪

 יתמיקהו 17, |

 . דילוא -- דילוה 62, 6%, 194, 133 : 19716 61 -- דילוי 7.
 . לבא -- לבה 127. | ומש 2

 . לאמשילו 61. | רירפהו פלה | דלי 1.
 . םםיקא -- םכיקה 62, 107: 333. | תררחאו -- תררחאה

 62, 64, 66, 127, 4363 11005.-- תררחהא 4 :
 . לאעמשי -- א , 197. = ידלי 62,184. לכ 2%-- לכש 74,

 תרונקמ 127. | םכתלרע -- ותלרע 4.
 . ולמהב 61, 62, 65: 60, 127, +.

 . '1יסטננמ ססתנתוג 515 (סעקסנםו>ו 71
.7 ,65 ,64 ,62 , 61 

 . ךילי -- דלי 4.

 הנש , 6%. | ולמהב

 1. האריו 62. | להאה -- להא 7.
 2. אריו -- אראיו| 61. | םבישונא 61, 64, 6%, 127,183, 15-

 כעת.

 זָד. לופו :ז:. | םכרבא זסָג -- םנהרבא םכרבא ף. = וינפ
 /.244- 5 .קחציו ,3- ובלב ,1סָּג. | דלוי קזומוס דלווי 155 --

 קנתס דלוו 10 ' 0706 10 -- * טק. 136. = -- (סע6 ךלוי 9.

 !רבה -- כ נק,זא[ 132.5  הנש 2" 100, -
 20. =כהרבא , 2. פל 6

 19. רמאיו -- םכהרבא רמאיו 10. = .םביהלא , 189, 244 --
 םכהרבא לא םכיהלא 80, 100, 242 -- םכהרבא לא 60. | לבא
 ,199. הרש תטפס ירש 81.  ךתשא קטתפס ךתשי 9. תדלוי

 זז; 00 סלדנו 180,220. תרא 17 660 26
,2894 ,270 ,21 ,217 ,221 ,106 ,192 ,180 ,12 80.09 ,60 ,8 1 

 601, 6502 ; 6 זגֶפ -- 'תומקהו ז1. | יתירב -- תירב 6.
 וערזלו 9: 7: 60 10,111, 150, 151, 7 100, 199 0

5% .369 ;358 ,148 :345 :343 .140 :335 .100 :253 ,248 ,244 > 
,529 ,528 ,527 .507 47% :476 :474 :464 :437:435 :415 ,395 395 
; 61 ,610,612 ,608 ,601 ,597 ,593 :588 ,586 :574 :562 :559 

 קצומס 155, 249, 481, 546, 646 -- וערזלא 168, 186, 227, 2

4 :506,519 :471,472 :425 ,413 :404 :353 :374 3462 :344 :317-> 
 569. 622; 635 : תוטתס וערזלו 247, 368, 619 -- קוו וס ךערזלו 10.
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 0 שככדבע - - ורבעת - - םםכינעב 4 טעמ אנ חק' : ךדבע לעמ *רבעת אנ לא ךיניעצ

 %חקאו - - - - - = ועעשהו - - - 777777 5  החקאו !ץעה תחת ונ*עשהו םככילגר וצחרו סכימ
 2 ב ב יתחאה כפהבל .- 4-0 ןכ לע יכ ורבעת רחא% םככ*בל ודעסו שחל תפ

 על ו - ! תרבד רשאכ השעת ןכ ורמאיו שככדבע לע םתרבע

 ב 6 | שלש ירּהמ רמאיו הרש לא הלהאה שהרבא רהמיו
 חה ד תש ה, ה לוד = 7 | ץר רקבה לאו : תוגע ישעו ישול תלפ חמק כיאפ
 ------ררררדירררדרודדהה רענה ללא ןתיו בוטו ךר רקב ןב חקיו םכהרבא
 וב תאו א כ %%% ותושעל - - - 8  ןבו** בלחו קדאמח חקיו : ותא *תושעל רהמיו

 ה פכהילע דמע אוהו םכהינפל ןתיו השע רשא רקבה

 ו ו 9  ךתשא הרש היא וילא ורמאיו :ולכאיו ץעה תחה
 - א-ה שב שב 0 א 5 0 נס תעכ ךילא בושא בוש רמטאיו : להאב הנה רמאיו
 1 3 חתפ זרעמש קדרשו ךתשא קררשל ןב הנהו היח

 ו כ - 22 = 2 - = ?ן < -;- זז יואב שינקז. הרשו. שכהרבאה + (3/רחא ה הש
 ו ַז2  קחצתו :זםםישנכ חרא הרשל תויהל לדח סימיב
 ו ה עשו ואיש קץ 0-0 2 ינדאו הנדע יל התיה יתלב ירחא רמאל הברקב הרש

 ו יב 2 = 318 " החקחצ .הרז .ירמל שהרבא לא הלה רט
 2 - 2 2 שש -- =ובושו-ו= == 14 .ז אלפוה  נ ותנקז פאו הלא שכנמא אה רט ה
 ו קררשלו היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד הוהימ

 ב 22 < ---- 16 .פמאמ הארי יכ יתקחש אל רמאל הרש שפתה
 = שכישונאה - - - - - - תקחצ - הל 16 לע ופקשיו םכישאנאה זכשמ ומקיו : *תקחצ יכ אל
 ב 17  קדוהו !םחלשל שמע ךלה שכהרבאו םכדס ינפ
 ו האב קב ! הרשע ינא רשא %* ץכהרבאמ ינא הפכמה רמא
 ב 18 לכ וב וכרבנו סכוצעו לודג יוגל היהי ויה שכהרבאו
 0 %יתעדי - = = - - רג 19 *%%*%  קרוצ' רשא ןעמל ויתעדי יכ : ץראה ייוג
 ו תושעל הוהי ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא
 ו זרא עכהרבא לע הוהי איבה ןעמל טפשמו הקדצ
 ו 20 . הרמעו שכדס תקעז הוהי רמאיו !וילע רבד רשא

 0 21 תצנ הדדרא +דאמ הדדבכ יכ שכתאטהו הדבה

 5 ג 7 ב 2[ 2 226010 א 5. סעפפת

 4. לא 515 66 -- טק. 74. 9. רמאו 18,75,132. הרש |69.  'תשא תת.]ום. (.
 בש ָגְס, 158 ; םטתס 150, 151 --

 תרעמש פע 132 -- תעמוש 1%
 10. רמאיו 5585

 אאא בוש 81. הרש 0,

| 7 

 זז. 'הרבאו תת. ]ות. ף.  םבינקז ז 109 - 066 בינקזו 2

 -- םכיניקז 1%5. | םכיאבא 175. | הרוא 69, 80 4

 12. 'חצתו ב. ןות. 9 -- קחשתו 253. - רחא +4
 יתולב זס, ז 12, 196, 4. ינדאו קזנתגס ינודאו 1.

 12. הרכש 5.04. טמא סו

 14. :רבד 69. | דעמל 10, 248 -- אאא דעומל 81.  היח
 --ןב הנהו היה 109. | הרשל 152 -- חרשלו 1.

 15..הרש -- הברקב הרש 86, 109 -- חרש 1.

 ג. 16). אל 1"-- אלא ףאה .
 9. אל 2"--ול 155, קזותס

 זנאל ג.
 יתקחצ חש 100 -- תקחצ

 תקחצ -- יתקקצ 22.

 16. ומוקיו 5, 13, 69,196, 1פְֶפ. = םםשמ -- שמ 10ע. 46 6
 ופיקשיו 5, 69, 80, 89, 5, 1, 186,106, 226, 7,

 279, 282,281: קננתס 125,155,158 1076 104. | םכדס ינפ לע

 טק. 245 11 61135 17%. | םכודס , 60, 80, 8, 10 ; (סעזט
 רבאו 8ת.1:ת. 69. | ךלוה 60, 95,196 : 06 139. םכמע --

 ע 100.18. 4

 1:7. ינא הסכמה 0. 8 4
 השוע

 18. ויה -- היה 227, 239, 650 2 ; קזונגגס
 226.  'וצעו תת. !זת. .

 186 16א 1100 5

 19. תא ; 100. וינב תא 55 95. תאו ,.

 חוהי ךרד ורמשו -- ךיהלא הוהי רמשו 5.
 הקדצ -- ךרד 0ק.14: 82.  הוהי 4.

 ןוז.  םפשמו -- ץראב טפשמו +.

 20. תקעז ק. 145 9-- תקעצ 226, קתננגס 13 -- קע ג.
 16 םכודס ף, 80, 94 4, 100, 4. הרמעו -- מעו מ.

 גג. 9. | תאטחו 69. | דאמ טק.88 ג.

 רשא תא 248.  ינא 2", 1.

 היהי -- הוה

 וב ; 135 -- קוס יב 109. | יין טו

 ותב 9.

 ךרד תא 4.

 הקדצ -- הקדצ טפשמ

 תא +.

 4. וניעשהו ₪ ונישעהו 5. ו
 6. םביאס -- םכיחס 37 -- םביפ

 ישעו -- השעו 61, 64,127,183,197 -
 9. האמה -- המהה 182.  בלחהו 64, 05127 1

 םכהילע -- םבהינעל 4.
 9. היא -- היה 127, -

 1. םבישנב -- םבישנאכ 7.

 13. הקחצ -- הקעצ 64. | םכנמאה 5.
 1 5. יתקחצ -- יתקעצ 64. = הארי -- ארי 7.

 16. שםבכהמע 197: 334. 18. ייוג 363 10.
 19. איבה -- איבי 64. | םכרהבא ₪ םכהרבא 7

 363. - וילע , 4.

 רמאיו -- א ; 6.

 התעכב

 אנ לא --אנ לא ךיניעב ןח יתאצמ אנ לא
 ךידבע 99.

 םבכלגר 18. | ונעשהו--

 ףניעב 69.  לאד 0
 זר ובעת יס, גס

 4. חקי 6 חקו 2 -- קיו
 ונע טק. -34- 4.

 5. החקאו -- החקאו :ץעה החקאו וזז.  ודעסו -- ת טק
 83 -- דעסו 1. | רחאו ף,60, 109, 150, 222, 683 'ע ; קזנתוס -

 ןכ "יורד סל לע = לע 72 םבבדבע לע 20
 םככידבע 253. | רמאיו 6. | שעת 170 -- קווומס הששת 9.

 6. םבהרבא 28 223. להאה זק -- ץסא ₪402 248.  'רהמ
 * עומפ ורהמ 60.  ןיאס 18. | תלוס סב.  ישל 5
 -- ק.ז88 75. - תרגע 75, 227, 253 -- תווגוע 0, 11, 80 4

 132,186,180,103,1ףפ ;: קמומתס 8,155 -- רגוע 69

 150, 226,244 --)ג 00. 8. 1.

 7. קבה 5מ. ות. 9. | רקבא 6.

 ותוא 12; 1

 8. ןבו -- לאו +. ןתיו --  תושעל רהמיו רענה לא ןתיו
 ןתיו השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח הקיו :ותא +.

 רמע ,, 2 -- דמוע 69 -- אאאאא רמע ( קומה 116. 61408 ל)

 תחת -- לע %.

 ךר , 150 -- !סז קר 6%



 29 תת א 1.

 אל שכאו הלכ ושע ילא האבה התקעצכה האראו
 םכהרבאו המדס וכליו םכישנאה סכשמ ונפיו + העדא

 ףאה רמאיו שכהרבא שגיו : הוה' ינפל דמע ונדוע
 שכאקידצ שכישמח שי ילוא ! עשר שכע קידצ הפסת
 ןעמל םכוקמל אשת אלו קרפסת ףאה ריעה ךותב
 ךל ;דלאלח |! הרברקב רשא םכ*%קידצה םכישמח
 קדיהו עשר שכע קידצ :תימהל דזה רבדכ תאשעמ

 השעי אל ץראה לכ טפשה ךל הל*לח עשרכ קידצכ
 שכישמה םכדסב אצמא שכא זדוהי רמאיו : טפשמ

 ! כדובעב זכוקמה לכל יתאשנו ריעה ךותב םאקידצ

 ילא רבדל יתלאוה אנ הדנה רמאיו שהרבא ןע"ו

 זכישמח ןורסהי ילוא |: רפאו רפע יכנאו ינדא

 ריעה לכ תא השמחב תיחשתה השמח םאקידצה
 ! השמחו םכיעברא םש אצמא םא תיחשא אל רמאיו

 םכש ןואצמי ילוא *%%% רמאיו וילא רבדל דוע ףסיו

 ! [כיעבראה רובעב קדשעא תגל רמאיו םשיעברא

 ןואצמ ילוא קררבדאו ינדאל רחי שנ דא רמא"ו
 שש אצמא שא קרשעא תל רמאיו שסישלש שש
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 :ומאקמל באש שכהרבאו שהרבא לא רבדל
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 תתפתי .1%

 זריב לא אנ ורופ ינדא אנ קדנה רמאיו + הדצרא
 קכתכלהו שכתמכשהו סככילגר וצחרו ונילו שככדבע
 םכב רצפיו = : ןילנ בוחרב יכ אל ורמאיו שכככרדל
 התשמ םשכהל שעיו ותיב לא ואביו וילא ורסיו דאמ
 ריעה ישנאו ובכשי שכרט :ולכאיו קדפא תרוצמו

 עכעה לכ ןקז דעו רענמ תיבה לע ובסנ םכדס ישנא
 שכישנאה היא ול ורמאיו טול לא וארקיו .: הצקמ
 קדעדנו ונילא טפאיצוה קדלילה ךילא ואב רשא

 %רגפ תלדהו החתפה טול שהאלא אצי : תא

 יל אנ הנה .:ועארת יחא אנ לא רמאיו +: וירחא
 ןהתא אנ האיצוא שיא ועדי אל רשא זרונב יתש
 %לאה םשכישנאל קר םככיניעב בוטכ ןהל ושעו םכילא

 ורמאיו : יתראק לצב ואב ןכ לע יכ רבד ושעת לא
 %% טפשיו רוגל צב רחאה ורמאיו ;ראלה %שג

 דאמ טולב שיאב ורצפיו שהמ ךל ע*רנ התע טופש

 שכדי תא םםישאנאה וחלשיו + תלדה רבשל ושגיו
 : ורגפ תלדה תאו התיבה שכהילא טול תא ואיביו

 ןטקמ זכירונפב וכה תיבה חתפ רשא םכישְנאה תאו
 קכישנאה ורמאיו :תתפה אצמל ואליו לודג דעצ

 לככו ךיתנבו ךינבו ןתח הפ ךל ימ דצע טול לא

 םיתאחשמ יכ : %*% שוקמה ןמ א*צוה ריעב ךל רשא

 ינפ תא םשתקעצ הלדג יכ הזה םכוקמה תא ונחנא

 רבדיו טול אציו !  הת*חש%ל הוה' ונחלשיו הוה

 זכוקמה ןמ ואצ ומוק רמאיו ויתנב יחקל וינתח לא
 יניעב קחצמכ יהיו ריעה תא הוהי תיחשמ יכ הזה
 טולב שיכאלמה וציאיו הלע רחשה ומכו : וינתח
 ךיתנב יתש קראו ךתשא תרא חק םוק רמאל
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 פת. 1

 וקיזחיו המהמתיו |: ריעה ןועב הפסת ןפ ת*אצמנה
 תלמחב ויתנב יתש דיבו והשא דיבו ודיב שכישאנאה
 יהיו .: ריעל ץוחמ והחניו והא*צ*יו וילע קדוה
 לא ךשפנ לע טלמה רמאיו הצוחה םסכתא םאיצוהכ

 טלמה הרהה רככה לכב דמעת לאו ךירחא טיבס
 ! ינדא תצנ לא םשכהאלא טול רמאיו + הפסת ןפ
 רשא ךדסח לדגתו ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ הנה
 ללככוא גל יכנאו ישפנ עזרא תויחהל ידמע זרישע
 אנ הנה ::!יתמו הערה ינקבדת ןפ הרהה טלמהל
 הטלמא רעצמ אוהו המש סונל הבארק תאזה ריעַה
 רמאיו : ישפנ יחתו תצוה רעצמ א*לה קדמש אג

 יכפה יתלבל הזה רבדל זוכג ךינפ יתאשנ הנה וילא
 אל יכ .המש טלמה רהמ : תרבד רשא ריעה תא

 שכש ארק ןכ לע המש ךאב דע רבד תושעל לכוא
 תב טולו ץראה לע *אצי שמשה |! רעוצ ריעה
 תירפג הרמע לעו סכדס לע ריטמה הוהיו : הרעצ

 שכירעה תא ךפהיו ! שימשה ןמ הוהי .תאמ שאנ
 חמצו םכירעה יבשי לכ תאו רככה לכ תאו *לאה

 ; חלמ ביצנ יהתו וירחאמ ותשא טבתו : המדאה
 זכש דמע רשא סכוקמה לא רקבב שכהרבא שככשיו

 נעו הרמעו שקדס ינפ לע ףקשיו : הוהי ינפ זרא
 ץראה ראטיק הלע הנהו אריו רככה ץרא* ינפ לכ
 זרא םיהלא תר*חש*ב יהיו ! ןשבכה ר*טיקכ
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 20. ריעה -- ריעה לא 69. = הבורק
 186,249. - איהו 50 6, 0, 13, 80, 80, 104,112, 7

 19: 198, 199, 226, 248, 240, 21, 253, 260 ; קענמוס 244; (סת6

 109.  רעצמ 1"-- איה רעצמ 80. < רעצמ 2" סת רעוצמ 1

 איה 5,9,11,13:60,75,90,111,132,150, 155, 180, 103, 0

 227: 230,251, 251, 260 ; עותס

 21. יתאשנ , 13 --יתאשנ יתאצמ 111 --- י*ראשנ 144 --- 6

 ינאשנ 1099. | ךינפ תא < --- פ תתגןט[6. 10 --סזומס ךינפל 6

 םכג , 75. | יתלבל -- אאא יתלבל 19. \ רשאכ 6.
 22. תשעל 300. ךאוב 11,111,155,2%1,25.  םכש ,+.

 תעצ 6,1ז,103,196,13,18,75,94,111,132,1%%, 226, 227,244;

 253: קתותס 139,176, 178, 204 -- 215 89 -- קזוומס ןעוצ 3 -

 וצ טק. 4 1.

 ' 21. שמשהו קזנתמס 6.
 ף, 60, 10, 251 9 הרועצ 6.

 24. ריטמה -- תירפנ 1.

 הרומע זסֶפ. | תירפוג

 םכימשה -- קזותוס 'ימשה

 = 2ף. ךופהיוו 13, 109. | םפירעה ג" -- םכירעהיאאא 81 --

 הרעוצ אצי , 80 -- האצי 68 'ם.

 םכודפ ,, 2

 הוהי תאמ םבימשה ןמ < 9.

 חמצו םכירעה 157. לאה -- לא גק.ז30 6. לכ ו" ,%5-

 לכ 27.9 -- 06 לב 261. | יבשוי 60, זָסָג,2%1. םכירעה 2"
 שס תס6 טסנטטתג 69/3 (גםז כירעה יבשי לכ תאו לאה 3.

 26. טבתו -- טיבתו <.

 27. םכרבא 244. | רקבב , 18 --' קבב 0,

 95. חוהי ינפ תא -- 'ה ינפפ 1

 , 28. םכודס 60, 80, 8, 10 -- םכודס לע ף. | הרומעו
 2 לעו -- לע 16 לכ , 6. לכ ינפ < 1%, 95.  ץרא , 18

 -- ץהאה 95,1%7. - רוטיק 5, ספ, 160, 186, סב, 106 ; קזוס

 זסו -- 'וטיק 8ם.]וח. 9. | רוטיקכ ף, סב, 196, 22% ; קזוזמס 10: ;

 זו 2 -- רטקכ 601. | ןשבכה -- כ (טק. עג* 4.

 29. םכיהלא 1% -- הוהי זֶפְפ. | תרא ו"
 תירא םכיהלא ףכויו , 80. * רוכזו 155,196. | םכיחלא 2,

 תא ,

 רככה ירע ררח וריי

 65 א58. אזאב
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 1.5 סי 10 א.

5 ;\ 

 תואצמנח

 - < םכישונאה

 +טלמא - -- א'הו - - - - הבורק - - - - -
 --רד ה רדרדה איה - - - אולה - - - -

 --ררדדדהד קדאצו - - - - רעאצ - -

 ד הנה ה ה רה - - - הלאה
 כ רה -

 ו הר ה ץראה לכ ינפ
 דרה ה ד תיחשהב - - - - - - - - רוטיקכ

 5 \ 1 ה צץ ג 8

 16. המהמתו 61.  ויתונב 6,62.  תלמחב -- תלמחהב 363 10.

 --ב 61.  והחיניו 62,64,66,127,1833,197,670 --והידניו 1.

 17. םכהיצוהכ 6. | לע--לא 363.  שיבת--י, 61.  הרהה -
 רהה 1. 19. הנה --אנה 62. | לידגתו 62. | תויחל 2.
 20. רעצמ -- ע , 62. | טלמא -- טלמה 7
 183,676-- הטלמא 363 11009. --הטלמה 197. = היחתו 2

.0 ,197 ,127 ,66 ,6% ,64 

 21. ךינפ -- פ , 65. = ריעה -- ריאעה 1.
 22. ךאב -- הכאב 64, 66, 27, 7.

 נק. 435 עצ 5-

 22..אצי 61, 62, 6%, 66, 127, 1.

 2%. םםירעה 1%-- ה ,.
,64 

 26. טיבתו 6%, ז27 ; 06 66. .ביצנ 6.
 28. ץראה :%-- ה ,7. 29. תיהשב 4.

 .---/;מ;מ;/מ0

 רעצ -- רצ 64 -

 24. הוהיו -- הויו 2.

 תאו רככה לכ , 62.  יבשוי 22

 אפפמב

 יתש , 6,13--תש ף: | ךיתונב 60, 23, 615 ; 076 130 -- טק.
 136 152. | תואצמנה ,,,ְ, 6%
 ד 50, 151,152, 155 158,168,186, 180,106, 222, 227, 244, 5%

 253, 260, 264, 601 ; קזנתנס ף, 100: 1076 0

 16. ויתונב 9.17. 69,111,191, 615.  והאציו -- והאצאיו 5
 והאצמיו 432 -- והאצלו 198, 200, 325, 258, 480, 536, 5389, 79

 592: 597: 607 : 06 384 -- האיצי) 196 -- והא'צו

 1ס168,186,180,1,01,111,112,126,139,1%%סָב, 1906 79

4 3858 .187 ,383 :167 ,335 ,301 ,283 ,282 ,251 ,248 244 
59 .586 ,551 ,512 .520 ,528 :487 ,4.86 :485 :47% :474 :472 .449 

 592, 594, 606, 608, 610, 611,61 ---והאאציו 42%, 602 --והאיצוי]
9% .155 ,146 .142 ,253 ,237 ,226 ,198 (11,75,109,152,178 
: 635 ,618 ,612 ,601 ,564 :535 :514 :513 ,507 ,481 ,440 438 
 סע 211, 478 -- והואציו 60 -- והואיציו 199, 346 -- והואיצוי)
 581,595.619 : (0ת6 והואיצו* וההניו -- והודיניו 75

 80, 80, 101,100, 11ז,124,132,152, 166, 178, 186, 180. 2

2 ,261,251 ,248 ,23 ,217 ,226,227 ,218 ,206 ,205 ,198 ,196 

.5 ,1999 .388 ,353 :142 :235 
573:574.593.59% .536,551 ,532 ,520 ,528 ,507 ,488 486 485 > 
2 ,1689 ,110 0106) ; 631 ,610 ,618 ,608 ,607 ,606 ,601 

 535 -- והוחניו 199, 538 -- והוחיניו 9, 69, 346: 440 1

 ריעל -- ראעל 9.
 = 17. םכאיצהכ 80. | םכתא , 69 -- םבתוא 1%2,226. שלמה
 , 80--טלמה פ 95. לע טלמה טק.186 155.  טיבת לא ךשפנ לע

 418.0 לא --לא לע 199 -- לאו סָג, 196 -- לאא 44

 הא טיבת לא (טק. 36 155. | שבת וזו,150,158,196 5



/ 
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 1%. עפעפת

 זרא חלשיו שכהרבא תא םכיהלא רכזיו רככה :ירע
 בשי רשא םכירעה זרא ךפהב זדכפהה ךותמ טול

 ויתנב יתשו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו + טול ןהב
 יתשו אוה הרעמב בשיו רעוצב תבשל ארי יכ ומע
 וניבא הריעצה לא הריכבה רמאתו |: %%* ויתנב
 ; ץראה לכ ךרדכ ונילע אובל ץראב ןיא שיאו ןקז
 וניבאמ היחנו ומע הבכשנו ןיי וניבא תא הקשנ הכל

 אבתו אוה* קדלילב ןיי ןהיבא זרא ןיקשתו : ערז
 : המוקבו הבכשב עדי אלו היבא תא בכשתו הריכבה
 ןה קרריעצה ללא קרריכבה רמאתו זררחממ יהיו
 יאבו הלילה כג ןיי ונקשנ יבא תקרא שמא יתבכש
 הלילב זםכג ןיקשתו : ערז וניבאמ היחנו ומע יבכש
 ומע בכשתו ?רריעצה שכקתו ן" ןהיבא תרא אוהה
 זרונב יתש ןירהתו + הדמ*קבו קדבכשב עדי אלו
 ומש %% ארקתו ןב הריכבה דלתו : ןהיבאמ טול
 עכג ;דריעצהו : שוויה דע באומ יבא תצוה באומ
 יבא אוה ימע ןב ומש %% פצרקתז ןב קדדלי תצוה
 : זכויה דע ןומע ינב
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 6 קיש יי ילמ

 ןיבו שדק ןיב בשיו בגנה הצרא שכהרבא שכשמ עפיו
 ותשא הרש לא םשהרבא רמאיו :! ררגב רגיו רוש
 : הרש תא חקיו ררג ךלמ ךלמיבא חלשיו אוה יתחא
 רמאיו קדלילה כולחב ךלמיבא לא שיהלא אביו

 אוהו תחקל רשא קרשאה %%%% לרע תרמ ךנה ול
 ינדא רמאיו הילא ברק אל ךלמיבאו ! לעב תל*עב
 יתחא יל רמא אוה א*לה :גרהת קידצ כג יונה
 יבבל שכתב אוה יחא קררמא תווה כג איהו אוה

 ה פ2כג.

 זס00. | בכשתו -- תו 0ק.ז86 144. | היבא תא טק. 4

 היבא , 150. | אלו היבא -- אלו ומע היבא 69. | הבכושב 4.
 המקבו 11, 227,253 -- המאקבו 6.

 34. ריבבה 9.  *ריעצה םם.1ום. 9. שמא ,ז%50- תא 9
 -- קנוממס לא 6: 06 155. = וניקשנ 6%
 226... הלילה -- הלילב קעונמס 248 ; [ס66 165. | יבכש יאבו

 ומע , 4.

 35- ןקשתו זס. | הרעצעה ומע -- היבא תרא 69 --

 ומע היבא תרא 5. עדי 06 עדו 18. | המוקבו
 18, 60, 11ז,12, 112,136, 150, 168, 170,176,189

 223, 226, 228, 249, 253, 615 ' קזנתס ףס,110,15%: 6 7

 36. ןירהתו -- ןרהתו 6.
 37. ומש תא ף, 18, 60, 111, 1322 באומ --

 ב באומ 15%. | באומ יבא אוה , 80,186. | אוה -- איה 4
 באומ 2%-- באומ ןומע ינב 9. = םכויה -- הזה םכויה

 38. אוה 1%--אוה 0, 11, 13, 60, 80, 150, 260, 601, 602 קוס

 204: 355. הדלי אוה --אוה הדלי אוה 100.  ומש תא 04
 אוה 9*-- אוהא 95. ינב קנופפס ןב 69. דע --םג זֶפְפ. םויה ה ג.

 1. עסיו ; 254. | ןיב --ןב ז. | ןיבו -- ןבו 3.
 2. רמאיו -- מאיו 8מ. [1!מ. 162. | ותשא , 7%. | יתוחא

 80,193. - אוה -- איה 0, 13, 697580 6% 18

 102: 221, 227.239: 25,271: קמחתס 150. | ררג 7%.

 2. אוביו ז3- | םכלחב 75, 80,132, 130, 216, 244, 248, 4
 277, 400, 601,602. | השאה א 06. | רשא -- שא ) -- קמ

 רשאוו 69. התחקל 18%. | אוהו -- איהו
 132; 152: 155: 180,103, 227, 263, 6ף0 2,11:; קזונתס 4

 תרלועב 9-.
 4. מאיו 8ם. ]גת. 60. - ינדא , זז -- הוחי " ,%

 152, 199, 227, 239, 601 -- ינדא ךי 4.

 8. אולה 75.95,155,210, אוה 1% יל - ל 1%

 אוה יתחא., 428. | יתוחא 10ס,1ף3, 196, 690 2. | אוה 2",
 109 -- איה 13, 80, 80,132, 150, 15, 166, 18%, 199, 206 4

% 8 .357 :367 :355 :143 :342 :335 :324 ,253 :210 ,227 ,225 
,601 ,595 581 :564 :536,504 :535 5202 :502 ,445 4432 

 . ץ 8 ה ז ₪ א.

 323 יג.

 - ההד יח דד וכפהב קדרכפאה - - - - -

 2 - רעאצמ - - - - 5 - 7 -
 ו - רעאצב - - ------
 1 ומע - - -

 0 = 7-חה 7 ןעבח - - - - וכל
 --- אהה ----77777 ןהיקשתו - - -

 תמנה --------רררירדדדדהד

 - - 7 - ןטקשתו ------ 7-7 7ה7ד-

 --דדד הנרהתו : המוקבו - - - - - - --
 - - תא - - -- חה חח חדד ה חה חד

 - דד דה דהדד תא -----7 77 אה

 -₪ - ₪ ד חה ד ח רש כ שב

 - -ךרה חחח חח חח דה הח ךח איה - -

 הו - תדוא - --- - - -

 ---רריריהר רד דודה ד - תליעב
 -הד רה חד אולה - --- 2-7
 ת\- הוה הד קררמא %%% םכג איהו איה

 5 2 ג.

 29. הכפאה -- הביפאאה 2. 30. רעצב -- רהצב 4.
 21. הריעצה -- הרצה 1.

 32. וניבת -- וניבא 61, 64, 65, 66. 127, 363. = ונבאמ 1.

 33. ןהיקשתו ₪ הניקשתו 61,64, 65.66. אוהה -- אוה 363 סט,

 = םבשתו -- כ ,.
 34- רניקשנ 61, 64, 183: 4-

 35- ןהיקשתו ₪ הניקשתו 61, 64, 66,
 הרעצה 61. 38. הרעצהו 2.

 ומע -- ומעא 61. | ונבאמ 1.
 ןהיבא -- ה , 1.

 1. רוש -- ו , 1. 2. יתוחא 61, 64, 2.

 3. לע --לא 36 11002.  תדוא ₪ תודא 61, 64, 65, 66, 127, 1.
 5. יתוהא

 תפפאב

 תא 1%,"2ז.- םכהרבא תא , 651.  םכהרבא --- בא טק. 84" 4
 תא 3%--לא 132. טול 151.  ךותמ--טול ךותמ פג. הכיפהה 0,
 * .ךופהב ף,109-- קנומפ 69. | רשא תא 60.  ןהב -- טק. 45 ן 6
 202 טול . 92." רעצ כ 8 10 60: 75, 80, 81, 4

80, 101,102,111,112,150, 155, 180,106, 226, 227,253, 

 61 5 ; קזומוס 8,178 --רעוצמ ויחאמ 95.  בשי) ------- רהב בשיו
 ..\2. רחב [טק.145 108.  ויתנב 1"--ויתונב 13 ; קזגתנס 1,

 81 ; (סד6 106. - !ויתנב .------ - בע 00 7 ל
16 5% 150 2 ,100 ,101 ,04 ,81 ,80 ,75 ,69 ,18 ,11 

 180, 194 196, 220, 227, 244, 240, 251. | הרעמב בשיו , 2.

 . ירעמב 6. ]גם. ף. = "ויתנב 2%"-- ויתונב 0, 13, 60: 95, 6.

 21. הרכבה 260, 264 -- ריכבה 9. = ןקז , 9. "= ןיא שיאו ₪
 שיא ןיאו 18%.  ץראב ,:סנ. אבל 5,6,0,11,18,60, 80,101

,, ,155,168 ,150,152 122,130 ,100,111,12% 

 226, 244, 248, 249,260, 200. | ךרדכ !סע6 ךרדב
 22. תרא .95. - ומע --- ומעמ 4 היחנו -- חיחנו 277 --

 היחנו ל ארי יכ (6א 60. 20 יג

 23- ןקשתו 1 4

9 
 קזנגבס 4

 ןהיבא -- וניבא .
 היבא ---- אוה 0.125 106. אוהד 7572:

 אובתו 13, קננמס 94. הריכבה תא ו1ג ---חריכבה



 3 %% תת

 שכיהלאה וילא רמא'ו : תראז יתישע יפכ ן*יקנבו
 תאו תישע ךבבל שכתב יכ יתעדי יכנא סכג שכ*לחב
 ךיתתנ אל ןכ לע יל וטחמ ךתוא יכנא כג ךשחאו
 איבנ יכ שיאה תשא ** בשה התעו : הילא עגנל
 יכ עד בישמ ךניא זכאו קריחו ךדעב ללפתיו אוה
 ךלמיבא שכשו !ךל רשא לכו התא תומת תומ
 שכירבדה לכ זרא רבדיו וידבע לכל ארקיו רקבב
 ארקיו ! דאמ שכישנאה ** וארייו שכהינזאב הלאה
 קדמו ונל תישע קדמ ול רמאיו שכהרבאל ךלמיבא

 הלדג האטח יתכלממ לעו ילע תאבה יכ ךל יתאטח
 רמאיו |: ידמע ערישע *ושעי צל רשא םפישעמ
 רבדה תא תישע יכ תיאר המ שהרבא לא ךלמיבא

 קר יתרמא יכ %%%%% %% םכהרבא רמאיו ! ;רזה

 רבד לע ינוגרהו קרזה שפוקמב שכיהלא זרארי ןיא
 ךא אוה יבא תב %** יתחא הנמא* זכגו !יתשא
 ועתה רשאּכ יהיו ! השאל יל יהתו ימא תב אל

 הל רמאו %%%%%% %%%%% יבא תיבמ םשיהלא יתא
 רשא סכוקמה לכ לא ידמע *ישעת רשא ךדפח הז
 ךלמיבא חקיו | ! תצוה יחא יל ירמא קדמש תצובנ
 ןתיו +. קראחפשו שכידבעו רקבו ןאצא %%% %%%

 ךלמיבא רמאיו ! ותשא הרש תא ול בשיו םהרבאל

 רמא הרשלו : בש ךיניעב בוטב ךינפל יצרא הנה

 תופכ ךאל אוה הנה ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה

 ! תרחכאנו לכ* תראו ך*תא רשא ילכל* םכיניע
 א םשיהלא אפריו שיהלאה לא שהרבא ללפתיו
 רצע יכ : ודליו ויתחמאו ותשא תאו ךלטיבא
 הרש .רבד לע ךלמיבא-.תיבל הר -לכ .דעב הוה
 ; םהרבא תשא

 תפמב

 167.  היחו -- היחיו 17 -- היחהו זסז. | יכ עד ₪26 יכ עד עד

 103.  'כ 13,"2. - תרומת -- אתומת ( 6 68. 1) 100 --

 ת 2" 0ק.146 128. | התא -- התא לכו 4.

 8. לכל -- לא 240: | ל9 .101: | םכירבדה -- דה תת. זום.
 244. = וארייו -- ואריו 2, 18, 60, 80, ף, 108, , +

 9. םפרבאל 60..  איו םכהרבאל טק. 36 175. המ -- תאו המ
 69,249. ונל --יל 69.  ךל--ְך ₪ק.146 128.  תאבה יכ ךל
 ילע (גק.:ג.135.  אילע 19.  הלדג , 9 -- הלודג 430 ו

 101,108, 7 5 227, 230, 249 -- ד טק.

 127. םכישעמו 106: " ושעי ו 1

 10. לא 25 158 -- אל 0. תכהרבא לא -- םכהְרבאל ג
 155,196, 249. י םכהרבא -- םכהרב \.

2, 

 המ קתמס המא 4

 -- תרישע המ 18. תרא ,זזזי

 11. יתרמא יכ ,128. קר ; 9. | םביהלא , 104 -- םבוהלא הוהי
 109 -- הוהי 18,125,150. הזה טק. 85 155. יננרהו

 0 15%, 180, 222: 233, 244, 249, 00 ; תטתס 168, זס.

 12. (001ם. טק. 8. | הנמא קצוגגס םכנמא ףְפ. | יתוחא 3

 -- יתחא יתאטה 04 יבא תב , 80. | יבא תטמס ובא ו

 אוה -- איה ),13, 9" 2 ל 1 80: 227, 242; 2:

 קזתמס 155. - ךא -- ךאו יל ,4

 13. רשאכ -- יכ 7%. | יתא ועתה רשאכ וע. 136 2.
 ועתה , 464, 51%. | יתֶא -- ותא 80 --יתאאא 17%.  יהלא ז%מ
 17ס. יבא , 69- | רמואו 168. הל ₪02.זג5 175.  ךידסה +.

 ישעת וע6 השעת 1 לכ לא-= לכב 80. לכ א 5:

 סת6 לא 15%. | רשא 2", 5. | אוכנ -- אבנ 6,011,694
 81, 80, 99, 108, 10, 160, 152, 168, 186, זֶסָב, 106, 220,

 248, 2%1, 260, 264, 288, 601 ; תטתס 18 -- או טק. 1

 ירמא -- ירמאו
5 

 14. 'מיבא תח.1וח. ף.  רקבו פו 8ֶט. םכדבעו:22ֶפ -- םכידבע
 260. | תוחפשו 11,17,18,,6, 60, 7%, 80,890 ,108,1ס

 196, 226, 227, 244, 25, 260 ןזותוס 155 ; טו 2. תא וב

 הרש , 95 -- רש הת. וה.

 7 ךלמיבא , 80. | בוטכ 102,10ֶפ ; תטמס 1 +

 16. יתתנ --ול יתתנ 226. ףסכ ,ּוסָּג-  ךיחאל , 11. 0 6%

 100. | םכיניע ,, 189 -- םכונע 2ְקּו. | לבל --לב תאו 9 -- ךתא לכל

 196. | לכ תאו ךתא רשא ;9ף. | תרחכונו 196, 242 ; (0זז6 זס.
 17. תא--לא 9.

 18. רצע 2

 ויתוהמאו 111 3,69,80,249---ויתוהמא תאו

 77+ הרש ןסעו6 ירש 51 [ו9 7 קילל. יל
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 וו ד וו רוה רו = כר וה ה ןויקנבו
 וכו ו וו = שם שם = כ ששת שכולחב
 = = 7-7 חחח - האטחמ ךתאא - -- - - <

 ווב ו-2 == == תא - - - - חחח

 = -ד ההד - - -ןושע - - - - 777 >

 ₪ 5 - ד ראהו יירוובו ב יב הב א-ב

 ךא %*< יבא תב איה יתחא םשכנמאה - - - - = -
 העתה- --------ררדרדרדדדדד
 - - - - !תדלומ ץראמו - = - - - - - - - =
 = שכח ד ד ד ה חח ה ה שעת - 2-5 =

 = - זרוחפשו - -- - - - - - ןאצו ףסכ ףלא

 ירש כ כ רו שו וכ ו כב

 8 גו.

 6. םכלחב 36 11005. | ךתוא 6 [1סטל.
 ל. בישה 61.64, 5, 4 8. םבכשיו < ךמשיו 7

 12. םכנמא 64, 6%, 127, 670. | יתוחא 61, 64, 65, 4.

 13. ךידסה 61, 64, 6%, 66, 127,183. | אוה -- אוהא 2.

 16. ךיל --' \ 61, 66,127. = לבלו -- לכל ךיתא --* , 1

 6. 18. םכיהלא -- םכיהלא 7.

 תת

 611,618,622, 660 2; קתומס 110,612; 066 121,160. איהו

 ב סו דד, 2 100, דזגכ 760 223, 226,220, 227280,

 303, 148, 382,390, 391, 400, 4ז 1, 478, 486, 505,507.554: 2
 587, 597: 6זז : קזותוס 8ז, 116, 186, 106, 268, 438, 472; 2

 606 ; 016 249. | י'חא הרמא אוה םכנ איהו טק. ץ?4
 םכג איהו -- םכג אוהו כנו אוה םבג איהו -- איה םכנו

 569. | אוה םכג \ 325 4. םבג-- ףא 242.  אוח 8
 -- אד 12 ,,,

5% .335.142.343 ,122,124 ,279 ,225,2%1,253 ,218,223 
5022 ,450,478 ,445 ,437 ,400 ,390 ,387 ,1%4 ,350 ,3 379 :367 
 507, 516, 650 2 ; קתותס 612 ; (0706 80, 125, 520, 532: 5%

,2 9 ,607 ,602 ,601 ,597 :595 :581 :564 :562 :544 :516 

 הרמא -- ייל הרמא 109. | יחא קנומס יתחא 3.  םםותב 7:
 קזותוס 60 ; 10716 1. ןויקנבו , 13, 18, 60, 80, )4, 95, 12

74 ,132,139,150,151,152,1%5,186,180,101,196 ,109 

 237:239:251,2%1,260. | תאז יתישע -- תאז + טק. 8 2.

 6. רמאיו 58 :ף0. - וילא רמאיו טק: *ג5 2. | םכיהלאה -
 םכיהלאה יחב 5. | םבלחב -- םבלחב םכנ 11,94 -- םבולחב 0
7 4%6,,,,, ,05 ,80 ,75 ,69 ,18 

 226, 227, 217,251: קצותס 156 --אאאאא םכלחב ( 06

 הלילב ) 81. - *תעדי גק.ז26 2. כ 80: | כותב 2
 . קחמס 69 -- תישע םכתב זז.  ךבבל קס יבבל 3. תישע
 -- יתישע 60, קמגמס 128. | ךושחאו 69 -- ךושחאו ןכ לע 14

 ךתוא ,\ 109, 18% -- ךתא 6, 18, 60, 75, 80, 81, 101, 1122
2 ,244,2%1,270,282 ,227,228 ,226 ,196 ,192 ,180 ,150,178 
 284--הכתא ף.  ושחמ --אוטהמ 1, 282, 283, 6%0 2,661 -

 אטחמ ף, 17, 80 -- 659 'א רפח --ו (טק.181. 176. | אל 096 ול
 155.  עוגנל 0,13,69,186,196: קנווס 101.  הילא [ט16 ךילא .
 7. בשה -- אנ בשה < -- אאבשה ף. - תשא (טק, 80 8%--
 [רשא תא 102,112,177. איבנ -- 'יבנ 8ם.112. 9. אוה ,



 .4 5 2( מסעפתב

 = יו

 הרשל הוהי שעיו רמא רשאכ הרש תא דקפ הוהיו
 וינקזל ןב טכהרבאל הרש דלתו רחתו : רבד רשאכ
 םכהרבא ארק : םיהלא ותא רבד רשא דעומל
 ! קחצי הרש ול הדלי רשא ול דלונה ונב שכש תא
 רשאכ שימי תנמש ןב ונב קחצי תא שהרבא למיו
 דלוהב הנש תאמ ןב שהרבאו ! שיהלא ותא הוצ

 יל קרשע קחצ קדרש רמאתו : ונב קחצי תא ול
 לללמ ימ רמאתו !  יל- קחצי עמשה לכ שכיהלא
 ןב ** יתדלי יכ קדרש וכינב- קדקינה שכהרבאל
 התשמ סכהרבא שעיו רמגיו דליה-לדגיו + וינקזל
 קררש ארתו :%** קחצי תרא למגה ושכויב לודג
 ! קחצמ ספהרבאל הדלי רשא תירצמה רגה ןב תרא
 הנב תאו תאזה המאה %% שרג שכהרבאל רמאתו

 ' + קחצ' שכע ינב שכע זראזה המאה ןב שריי אל יכ
 ! ונב זרדוא לע שכהרבא יניעב דאמ רבדה עריו
 לע ךיניעב ערי ללא שכהרבא לא .שכיהלא רמא'ו
 עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ ךתמַא לעו רענה
 ןב עזרא וכגו :ערז ךל תורקי קחציב יכ הדלאקב
 ! אוה ךערז .יכ ונמישא *%*%< 'וגל **%< המאה

 ןתיו שכימ תמחו כחל חקיו רקבב שכהרבא םככשיו
 ךלתו החלשיו דליה תאו המכש לע שכאש רגה לא
 תמחה ןמ שימה-ולכיו ! עבש ראב רבדמב עתתזמ
 ךלתו :! שחישה דחא זרחת דליה תרא ךלשתו
 קדרמא יכ תשק יוחטמכ *ק*חרה דגנמ הל בשתו
 הל*ק תא אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא לא

 פת

 10. רמאתו 066 רמאָ 101. | המאה , 226 -- 28 151--

 המאה תא 5, 60,125, 132, 106, 200, 220, 247, 218, 680 ; קזותוס

 170,249 -- המאהא 193 -- מאהאא 9. תאו 2"------ תאו

 4178.  הנב --'נב 8ת.1ום. ף. | שרי 100,678,680. ןב--

 ןב תא 6)9,60,125,1. המאה 2"-- מאה 9. | תאזה < תזאה 4

 זז. ערי 6 ערלו 1 נק. תג. 1. תרררא 9 9

 95, 111,132, 226,227, 253,674 קזותס 170 -- רדווא קוס

 1:51 -- תודוא 17,178, 193. 226,678, 680 ; קעגמס 1סז -- תודא

 11, 75, 80,108, 125, 120, 150, 155, 180: 244 ; קזותגס 4 ונב

 ד נב 4

 12. םםיהלא 2 224 -- םכיהלא םכהרבא 69. םכהרבא קנווס
 םכרבא 69. | ךיניעב ₪47 ף. | לע מ זזס- | ךיתמא 04

 196 טד 6,8ג. | הרש ,זזנ -- ל 69. | הלוקב

 69: 75, 81.99,95,101,111,196, 226, 248,270, 678,680 ; קעומוש

 53 06 ז29. - קחציב --- 'חציב הת. 11ם. 1:

 13. וגל -- ל ₪ק.ז48 60. | ונמשא זז, 190 -- ונימישא
 -- 06 הנמישא 69 -- משא 1ת.1ות. 9. | ךערז -- ערז 4.
 1ה(6ע 601:תתג4/8 13 65 4 יכ ונמישא יוגל םכהרבא םככשיו

 אוה ךערז 9.
 14. רקבב , 11,109. קיו ליו 9. | תרמיחו 226 -- תרמחיו
 16% -- 06 תרשחו 176. | רגה לא , 69. | םכש -- םכש גהל
 69 -- םכשו 674. | תאו --לאו זֶסָג. | והחלשיו 55 -- החלשתו

 674 -- היחלשיו 680. | דמב עתתו ךלתו ג. 4" 1.

 15. ןמ ,152.  ךילשתו 60. | דליה -- דלי טק. 18 4.
 דחא , זז -- קמעוס תרחא 89 ; (06 18,146 -- רחא 227 --ד
 תגק. 4 103. - םפכחישה -- םכחשה 382 -- םביחישה 2

27 ,271 ,264 ,260 ,227 ,223 ,206 ,200 ,132,193 ,80 ,80 1769 

.136 ,396 ,390 .188 ,387 ,386 ,379 :360 ,346 .335 ,288 ,283 ,282 
2,, ,581,600 ,567 ,51 ,528 ,486 .440 ,438 

 678, 680 ; קעותגס 170, 211 ; 1ס0ע6 314, 383, 647 -- םכיחשה

 ₪ 155,190, 237: 342, 345: 355: 383: 448, 485 538, 001 : קוס
 411, 066 570 -- םכיחיש גגזַא. 400, 1148. 2.

 16. הל , 69. | דגנמ -- דגנמ ילחנמ 80. | 5 =- לאו 2
 לא .151--לאו 155. | תרמב 270, 282, 284, 284, 43 הלוק

 ף,11,13, 17:69: 75, 80, 80, 112, 155, 10, +

59 10106 ; 680 ,678 ,674 ,601 ,260 ,2%3 ,244 ,230 227% ,226 
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 יש וקו וש קרלוקב
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 - --- שחשה ------- דחה
 0 - הקיחרה - - - - - - -
 הלוק --------רדיררדדרדרהח

 8 גז ג תב צץ. 5

 6. הקחצ 7
 7. הקינה 221,670. | יתדלי -- ,

 10. תא -- א%)רא 65. -
 זז. תדוא ₪ תודא 61, 64, 65, 60, 127,193, 4

 12. לע -- לא
 14. ביש -- * \ 61: 64, 65, 66, 127, 221,670. | ריליה 1

 :עתתו -- עת טק. 14 5
 1%. ךילשתו 61, 64, 66, 184, 221, 670. = דיליהח 7.

 םכיחושה 61,183, 334 -- םכיוחשה <
 :6. הקחרה 61, 64,66, 127,183,333 -- קחרה 221.  "וחטמכ

 -- ה \ 61. 64, 66, 183 -- יודוטמכ ₪ 65, 127: 4-

 ו. 7 ///8/7[:-

 זז כת.

 1. חרא , 9,244. - רשאכ , 109. | הרשל -- הרשאא 0.
 2. םכהרבאל , 80 -- םכהרבל 60. = וינוקזל , 13: 80 9
 678, 680 ; קזומגס 165. | דעומל -- דעומל רשאכ זז ג. | דעומל

 םכיהלא --- ק.148 7פ. | רשא 98 100 -- רשאא ( 6146 כ )

 ותוא -

 2. ז-רא . 108- = רל דלונה 6.77 דל 1 ןל
 הרש - - רשא , 19%. הרש ,.

 4. ונב , :85. | תרנומש גְפָג, 678, 680. רשאכ -- רושאכ %.

 ותוא 3 -- קזומוס ול 6.

 1מ66ע 6סתות818 4 6% ף 16ק601001ז 60תגזה8 16ת1טתו,

 שי ןב סנש וב 15 תהא 100.  ,ןנב =- ב

 6. קוחצ 9, 17,80,678 --קוחצ ימ 10. יל 1%-- ל טק 7
 103.  עמושה 101,678. קחציל 9. יל 5.

 7. רמאתו טק. 14% 102 -- םכיהלא יל השע קחצ הרש רמאתו
 רמאתו 132. |. =כהרבא 155.5  יחקינה 5 60 1007 0

*135 :126,132 ,111 ,100 ,108 ,101 9( :95 :94 :59 :75 

 דס ד55,159,17%,ד77,190,105,י100221 כ
 219: 244, 247: 248, 252, 263, 300, 601, 674, 678, 690 ; תונתס 2

 -- הקניה 236. 237. | הרשל גזנ. | יכ,136-.  ןינוקלל
: 11743 

 5 .ולוחה 1 =
 9. הרש א 55. | תרא -- םבא 281.  ןב..\222.  הדלי זקס

 -- דלי 8ם, ]ות 9.



 5 התתתו 1

 ךאלמ ארקיו-רענה לוק תא שיהלא עמשיו : ךבתו
 ךל קרמ ;דל רמאיו ושימשה ןמ רגה לא םיהלא
 רשאב רענה לוק לא שיהלא עמש יכ יארית לא רגה
 ךאדי תא יקיזחהו רענה תא יאש ימוק = : םש אוה
 תראי םכיהלא הפיה" = רנמישא" "דודב "ובל" יכ רב
 זרמחה תרא אלמתו ךלתו שימ ראב ארתו ;ריניע
 רענה זרא םכיהלא יהיו :  רענה תרא קשתו םימ
 רבדמב בשיו !.תשק הבר הזו רבדמב בשיו לדגיו
 יהיו :  שפירצמ ץראמ קדשא ומא ול חקתו ןראפ
 'לא ואבצ רש לכיפו ךלמיבא רמאיו קצוהה רעב

 ! השע התא רשא לכב ךמע זכיהלא רמאל שכהרבא

 יל רקשת פכא קדנה שכיהלאב יל הדעבשה קדתעו
 ידמע השעת ךמע יתישע רשא דסחכ% ידכנלו ינינלו

 יכנא שכהרבא רמאיו : הב התרג רשא ץראה שעו
 תודא לע ךלמיבא תא שהרבא חאכוהו : עבשא
 ךלמיבא רמאיו : ךלמיבא ידבע ולזג רשא םשכימה ראב
 אל התא םכגו הזה רבדה תא השע ימ יתעדי אל
 : זכויה יתלב יתעמש צל יכנא שכגו יל  תרדגה
 ותרכיו ךלמבאל ןתיו רקבו ןאצ כהרבא חקיו
 זר*אשבכ עבש תא" שכהרבא בציו :  תירב .םכהינש
 קרמ שכהרבא ללא ךלמיבא רמאיו + ןהדבל ןאצה
 ! הנדבל תרבצה רשא הלאה ת*שבכ* עבש קדנה
 ידימ חקת תא*שבכ* עבש תרא יכ <%%%% רמאיו
 : תאזה ראבה תא יתרפח יכ הדעל יל היהת רובעב
 ועבשנ שכש יכ עבש ראב אוהה זכוקמל ארק ןכ לע

 ךלמיבא כקיו עבש ראבב תירב ותרכיו- : שהינש =

 עטיו + םכיתשלפ ץרא לא ובשיו ואבצ רש לכיפו
 לא הוהי שכשב םשכש ארקיו עבש ראבב לשא 3%
 : םכיבר םכימי םיתשלפ ץראב םהרבא רגיו : םלוע%

 תפפתתב

 !סז66 244. - 'למיבא 58. 11ם. 162. | לביפו -- לכפו 81 -- לוביפו
 678. ואבצ רש לכיפו םכהרבא לא < 9. | השע --------- רש
 156 רמאל -- ול רמאל 226. | רשא , 80 -- אאא רשא 1

 השוע

 23. יל רקשת םכא , 186. רוקשת 8.
 ינינל 152, 674. | דסהכ קממס דפחב 80. | רשא ₪ 60 --

 העאב דצתו |הששע מ == טענת בו סה ו !

 2%. חיכוהו 13, 69, 90, 80, 193, 196, 222, 282, 678, 680 --
 חכהו-9. | ךלמיבא 1*-- אבצ רש לכיפו ךלמיבא 80. | תדא =,
 ף,ד7,18,ז11,112, 186, 227,602 ; 016 139-- תודוא 07

 240, 678, 680 -- תדוא 11,75,89,151,152, 228,248, 74.

 הרבה דנו | =בימ הסה הולהב 12000 למובא 2" 0.
 26. ךלמיבא -- םכהרבא לא ךלמיבא 9.

 יננלו 100, 248 --

 תרא .\ 100 2

 678. הוה 120 םכ גי םג 155074, התא ,זזתב
 תכנו יל רדגה אל התא 2.  התדגה 5.  םבגו -- םבג

 אל 3", 9.
 27. ךלמיבאל - - - םבהרבא < םכהרבאל - - - ךלמיבא 0.
 28. ןאצה - - - םכהרבא \ 80.  תרושבכ ס 13, 69 0

 120, 180, 103: 227, 219, 244, 249, 674, 679, 680 ; קוס זסג,
 דס פלה 0

 20. 0. 6.  ,לא ; 69. | םכהרבא לא , 189 -- םכהרבאל
 60 זזז,122. "תושבכ 'זלמ 0 1% 1ס0,111,193: 79

 249; 674, 678, 680 -- ז-רושבכא ( 6365. ה) 9. | הלאה , 678 --
 הלאה ןאצה 69. | 20,340. תשבכ ---.--- הלאה , 6.
 40. רמאיו -- קס רך 6285 5 118 606. | תרא זז

 ז-וושבכ 60, 108, 100, 193, 240, 674, 678, 680 ; קזותוס 1%8 --

 הלאה תושבכ 155,170.  רבעב 69. יתרפח < יתפרח 7.
 תראוה -- הזה 61% -- תרווה 74

 31. ארק ,150. | םכוקמל -- ראבל 4
 עבש , 9. | םםש , 244.  ועבשנ ,5

 32. תרירב , 200. | םכקיו קזומוס [דקיו 0.

 אוה ז32,

 לכיפו -- לוביפו
 7% ו 69. = ובושיו 9, 17, 193:196: 674, 678. לא , 69 --

 תגק. 4. 1:0. | םכיתשילפ 6.
 33. עטנו 190--ע !טק.זג 12%. לשא --לצא 80. םבש ,6

 34. םביתשילפ 129,196. | ביבר -- םבכיברא
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 כ = = == = ה ה רה שכר כ כ 0 505 חס 70

 ףךילמ - - -------דרדידדהזה
 --7-דד-ד לוק תא - ----777---
 ךיד' - - יקאחאו - - - - - הררי הד ד

 5 ב 2 נו ג 122--/--/ 3-2 ו 5 =

 ---777 לכ יפו - - - - - - אהה - - -

 = - ה ה ה 777 %עבשה - - -
 - - רד דההד דסחכו ידגנלו - - -
 - רה ה ה ה -*תרג- 7777
 - --רדרררררדדדד חיכויו =: עבשה
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 -- --- תושבכה - - -- - - םשכהרבא - - -
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 5 4 א ג. צג ₪

 17. ךילמ -- יכלמ 664 6%, 66, 127, 183, 197, 0.
 תא --לא 36111002. | םכש קצומס המש 1.

 19..תא 1", 65. יקזחהו 6ז, 66, 463 11005. | ךדי 6

 19. חקפיו -- עקפיו 62. = םכימ - - - ךלתו
 20. יבר --* 10ק 18 4

 21. ןראפ ₪ ןארפ 61, 62, 64, 65, 66, 127, 197, 1.

 ול -- אאאול 4. 22. לב יפו -- לביפו 7.
 23. תישע 1. 24. עבשה -- עבשא 65, 2

 2%. חיכוהו 61, 62, 64, 66, 127, 1844, 221 -- היכהו 6, 7.

 27. ך:טבאל 62. ,"  תיראבז<
 20. םכהרבאל -- םכהרבא לא 6 65, 66, 127, 197, 14

 20. היהת 06 יהית 62. | יל , 4.
 32. לב יפו -- לכיפו 64,127. = ובושיו 62 1.

 22- םבלועה -- ה , 62 4 6ף,66,127,197, 1 -- םכלוע לא 5.

 הטבה 0 צב צמד צדה רדפו

 תעככפי

 17. לוק ,190,199. -ךאלמ 7. 146. 67 -- ל 2.
 םכיהלא 2%-- םכיהלאאא 103. לא 1"-- תא 60.  רגה קוס

 לגה 12%. הל --רגה הל גנז. | ךל 95 -- קזומס ךלא 2.
 ה 20-- -רא 9. התה מפ י6 0 0 כ 227 01

 לא 3", 69 -- רא 5,120,150,101,106, 244, 680 | סוס 1:
 לענה 5: רשאב -- ב טק, 140 136 -- שאב 0

 18. ימק 193. תא 1". 95. | יקיזחו 69 -- יקזחהו 109 4
 -- וקיזחהו 17. | וב ; 9,200. | יכ ; 60.  ונמשא 94

.4 ,190 

 19. ארתו קנווס הארתו ף.  ךלתו םכימ ראב , 5.  ךלתו ---
 כומ 27, 1 9 6 דלתו 696. 77 םבומ רמחה ₪ בימה. תפח

 כר ,םרחפ"2 ו
 20. 00. (טק.:85 82, נה תא םכיהלא יהיו טק. ג

 בשיו --' ק.זג. :נז. | תרשק -- - בשיו עו 65 2" טק.
 120.  רבדמב --ןראפ רבדמב 249. הבור ף,678--אבר 6

 21. 000. טק. 4. 4 ומא , 9. |

 22. איהה 9, 5 6 80,1זדכ 120,132, ,77

 103: 220, 227, 248, 253, 260, 288, 601, 674, 678 : קתגגתס 3



 = בי" 6

 רענה -- רענה םכוקמה 80. | המאמ

 ₪ 5 א 6. ץ]

 6 גי ש 11.

 שכהרבא תא הסג םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהי
 תצנ חק רמאיו :יננה רמאיו שהרבא וילא רמאיו
 ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךאדיחי תא ךנב תא
 דחא לע קרלעל שש והלעהו קדיראמה ץרא דא
 רקבב שכהרבא םככשיו : ךילא רמא רשא םכירהה
 זראו ותא וירענ ינש תרא חקיו ורמח תא שבחיו
 עכוקמה לא ךליו וכקיו הלע* יצע עקביו ונב קחצי
 שכהרבא אשיו ישילשה םויב !םיהלאה ול רמא רשא
 שכהרבא רמאיו :קחרמ שכוקמה תא אריו ויניע תא
 רענהו ינאו רומחה שכע .קדפ שככל ובש וןירענ לא
 חקיו . ! םככילא קדבושנו הוחתשנו קרכ דע קרכלנ
 חקיו ונב קחצי לע ששיו הלעה יצע תא שכהרבא
 ; ודחי שכהינש וכליו תלכאמה תאו שאה תא ודיב
 רמאיו יבא רמאיו ויבא םפהרבא "לא קחצי רמאיו
 קרשה קריאו כיצעהו שאה קדנה רמאיו ינב יננה
 קדשה ול הארי שכיהלא שכהרבא רמאיו : קרלעל
 לכוקמה לא ואביו :ןדחי שכהינש וכליו ינב הלעל
 תרא שהרבא שש ןביו שיהלאה ול רמא רשא
 ונב קחצי תרא דקעיו כיצעה זרא ךרעיו חבומה
 חלשיו . : םםיצעל לעממ חבזמה לע ותא םכשיו
 זרא טחשל תלכאמה תרא חקיו ודי תא שהרבא
 רמאיו שכימשה ןמ קדוה' ךאלמ וילא ארקיו + ונב
 חלשת לא רמאיו : יננה רמאיו שהרבא שהרבא
 יתעדי התע יכ המואמ ול *שעת לאו רענה לא ךדי
 זרא ךנב עזרא תכשח אלו קדתא םשיהלא ארי יב

10 

11 

12 

 11 הנהו אריו ויניע תא םשהרבא אשיו :ינממ ך%דיחי

 אפ

2 :675 :674 :673 ,251 ,240 ,244 ,228 ,227 ,193,196 ,180 
 קזנתוס 101 ; 10116 6, +

 5. ובש וירענ לא (טק. 185 7%. | אא םככל 8:: | רמחה =,
 1 2, 101, 109, 260 264, 282 ; םטמס 14. ינאנ

 -- ינא 674. - רענה 69.80. - הווחתשנו 673,678. | הבשנו
 237, 248 -- הכלנו 4.

 6. חקיו -- חקיו לע םבשיו 111. | הלועה
 673: 674: 678. = םבשיו -- םכשיו עקביו 109. = קחצי -- קחצי יצע
 80. | ודיב חקיו =-- םכשיו 18. | תא 2%"-- תאו 1%8.  תלכאמהא
 10%. וידחי 60, 100,110, 120, 248, 260, 673 674, 678 ; קזונמש

 132 ; 016 13 -- וודחי 19 --אדחי

 7. קחצי , 1209. | רמאו ויבא , 9.

 רמאיו 2" 58 132. | רמאיו 477" 4

 206. | םביצעהו שאה טק. ג 0,
4 ,264 ,200 ,176 ,120 

 8. 'הרבא מאיו 9. | םכהרבא םביהלא < .
 ול -- ל שה :נז. הלועל 6, 80, 2600 4.

 ז 20, 248, 260, 674 -- )ודחי +.

 9. ואוביו 196, 673 -- ואיביו 4.
 םכיהלא 95,1%2. | םכש -- חבומ םכש 9%. = ךורעיו 9
 678: קתוס 69. | םכיצעה -- םכיצעה חבומה 109. | תא דקעיו
 ונב קחצי ; 9. דוקעיו 6. ותא -- ותוא 673,678. חבזמה לע

 42. לעממ -- לעמ 7.

 10. רא 1%, 69.  תלכאמה תא חקיו , 109. תא 1
 טוחשל 80, ,,7 +

 11. וילא , 101. | הוהי -- םכיהלא 248, 601. | רמאיו 5 2.
 12. לא 2"-- לאו

 69. | התע \ 200 -- התע א 109. | יתעדי -- תעדי 651. | אלו
 -- אל 186,674. | תכשה 286. | תא 2%-- תאו 4

 ךרחי 69. = ינממ קצנתגס ונמזכ 4.

 13. הנהו -- - - אשיו טק.146 144. םבהרבא ---םכהרבא / תא
 זס. ארו 212190. לא 6. לחא 4178-- 59 244 -

 דחא 120,170, 200, 538: 544: 545. 562, 560, 597 ; קזוממס ( ר*)

5% ,480 .404 ,188 ,368 ,367 :355 :339 :335 :301 ,261 ,15% ,69 
.4 ,486 ,448 ,384 ,198 ,111 0106] | 631 ,620 ,618 ,529 

 ויבא -- יבא 4
 הנה 81 :8. שיאה

 הלועל 13, 69

 יהלא 0.
 וידחי 9, 6

 רמא קוס רמאל 1.

 שה <

 00 - 5 ג.

 ב ו ב ךאדיחי - - - - -

 = = -- הולעא ---77-7 הארומה - - - =

 ---רדדרהדה ד הלעה -----7-7 ד

 - רד %בושנו יוחתשנו - - - - - - -

 קשא ------- דה רד דחההה

 --רדדדהדדד םיצעו ---------

 - - ריד ההד השעת - - - - לע - -

 --יייירריריהיה חח דד ךאדיחי

8 4 1] 

 2. ךאדיחי -- א , 6ז, 62, 66, 197, 133 -- ךדיחאי 44
 תא תבחהא רשא ₪ק7.140 :27. | הארומה -- הירומה

 הלעה 17.

 3. שבחיו -- י 1. ורומח 61, 62, 64, 6%, 127, 7,

 221,670.  ורענ 2.

 4. ישילשה -- ילשה 61. = ויניע תא םכהרבא טק. 3
 =. ךלנ 221, 324- לוחתשנ 7. 6. תא 2"-- תאו

 9. םכיצעו -- םכיצעה 61, 62, 64: 65, 06, 127, 4.

 הבומה 2" -- הבזמח 1:

 12. לע -- לא 221, 36111002. | תעדי 334. - ךאדיחי -- ךרהי

 62 -- ךדיחי 66, 127 -- ךדיחאי ₪ 61, 221, +

 רה

 כ פת.

 ז. רחא -- ירחא וָג- | םכהרבא 27, 9 -- 28 60. | רמאי)
 יננה , 6

 2. חרא אנ -- תרא אא תא אנ ;. תרא 2"-- ראו

 קתתס 155. | ךדהי 9. התבהא 199. | תרא 2" 5 5.

 קחצי -- ונב קחצי 673. | לא ; 151. | הירומהה 8%
 120,112, 150, 155, 186, 196. 244, 676 : קנומס גסז --- היירומה
 678 -- רמוא רשא הירומה 6. | והלעו 129 -- והילעהו ף, 3
 -- הלעל והלעהו גָפְפ. | הלועל 69 2
 678: 06 זסז. | לע ,18%. | דחא ₪06 רחא 132-- תחא

 673. רמוא

 3. רקובב 678.  שובחיו 80, 678. | וחהומהח 782
 קוס 244 -- אורמח 6. | ינש , 100. | וירענ --וינע וירענ

 .ותא --ומע 5: 69,150,155, 253, 380 4: 673, 674; (סזס6 10
 -- םק.148 82,144. - תאו עמ 132. | הלע יצע עקביו 4.
 יצע תא 10ְס,1ף0. | הלוע 17,186, 1ס3, 260, 264, 674, 078 --
 %הלוע 129 -- הלעה 150, 17 -- הלועה 109, 673. = רשא , 5.

 רמא קזמס רמאל 1%%. | םכיהלא 6
 4. םכויב -- םכויב יהיו 672. 516 0ז1גנמ 01694( 7%, 123%10 נתו |
 6 גת 70/ש 1,ז.  ישלשה 4 -- 'שילשה ף -- שלשה 0.

 ויניע -- וינע 13 -- ויניע תא אריו וינע 80. | תא אריו -- אא אריו

 3. | קוחרמ 6; 9, 13: 17, 69, 80, 108, ,,,5



 37 מ

 חקיו שכהרבא ךליו וינרקב ךבסב זחאנ רחא ריא
 פכהרבא ארקיו : ונב תחת הלעל והלעיו ליאה תא
 שכויה רמאי רשא הארי הוהי אוהה שוקמה שכש %%
 שכהרבא לא הוה! ךאלמ ארקיו : הארי הוהי רהב
 יכ הוהי שכאנ יתעבשנ יב רמאיו :  שימשה ןמ תינש
 זרא תכשח אלו הזה רבדה תרא זרישע רשא ןעי
 הברהו ךכרבא ךארב יכ |! %%%* ךאדיחי תא ךנב
 לע רשא לוחכו שימשה יבכוככ ךערז תרא הברא
 וכרבתהו : ויביא רעש תא ךערז שריאו שכיה תפש
 : ילאקב זרעמש רשא בקע ץראה ייוג "לכ ךערוב
 ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םשכהרבא בשיו
 זכירבדה ירחא יהיו ! עבש ראבב םהרבא בשיו עבש
 שכג הכלמ הדלי הנה רמאל שכהרבאל דגיו הלאה
 זוב תאו ורכב ץוע תא + ךיחא רוחנל פינב אוה
 וזח תאו דשכ תאו :!שםרא יבא לאומק תאו ויחא
 דלי לאותבו : לאותב תאו ףלדי תאו שדל*פ תאו
 יחא רוחנל הכלמ הדלי קרלא קדנמש קדקבר תא
 אוה שכג דלתו המואר קרמשו ושגליפו ! שכהרבא
 : הכעט תאו שחת תאו שחג תאו חבט תא

 יי

 להר יה הרשה

 שכינש עבשו הנש שירשעו הנש האמ הרש יח ויהיו
 %%% %% עברא* תירקב הרש תמתו ! הרש ייח ינש

 הרשל דפפל שהרבא אביו ןענכ ץראב ןורבח אוה

 לאי רבדיו ותמי.ינפ -ילעמ- סכהרבא .םקיו- \ התכבלה
 ול טה שככמע יפגא בשותנ רג רפאל .תרח ינב

 12 ב

 20. ירחא -- רחא 69; 199, 674. = דגיו , 158 -- דגויו 4.

 םבחבאלו:80 <% ,הההלש 13. 5, כה 44 ה יה 0 60. 7

674 ,264 ,260 ,253 ,226 ,223 ,199 ,103 ,150,155 ,120,112 ,10 
 675, 678 ; קצגתוס 4

 21. ורכב , 67% -- ורוכב 6, 0, 11, 13, 69, 95, 108, 152, 6)
 674, 678 ; 1066 130. וב [טק. ד 67 --] [טק.140. 108 --

 ץוב 129, 678 ; קננתוס 100. חא ,4- לאומק -- לאומקאו ז

 22. .תאו 1%-- תא 248. | וזח תאו ,150.  לאותב ---- תאו
 טק. 14 זס | תאו 2", 129 -- 8 95. | תאו שדלפ , =.

 תאו 5"-- או
 23. תא 1גק. 3. זס. | הנומש 2

 13 -- הבלמ תא 5. 'יחא -- ךיחא 5.
 24. ושבלפו ף, זז, 13,118, 10, 60, 80, 81, 80.94.

 139, 140,170,193,196. 223; 244,253.  המשו ושגליפו כ 7
 1. המאר 18, 80,103 -- המואור 1%ז. איה ג, 80, 0

 10, 2, 7,678 כ

 קזגנתס 75, 244 -- הדלי אוה 136. | תאו חבט תא ,.
 םכחג תאו , 190. | שחת תאו , 6.  שחת -- שחג 17 -- הכעמ

 שחת 69. | הכעמ קצומס הכאמ 9. ו

 הדליא 155. - הכלמ

 1. האמ הרש ייח ויהיו 5 תו]סז1סט5 ; 13 -- הרש יח ויהיו

 116. תגג]סת, 120 --- )ריו ץסא ת4]סנ, 65 סת ; 116 --- טסא תתה]סז ג
,284 ,283 ,279 ,277 ,271 ,260 ,95,125,151,170;193 ;9 

 200 '1---ויהיו , 69 -- יהי 199. | ייח ג" פמ 89. | הנש םבירשעו
 144  הנש 2705

 2. תרקב 100. | איה 0, 13, 69. 5%. 80, 109, 129, 132, 2
 155:193: 226 211. 1 260 ; קוו וגוס 0 ןרבח 11

 ןענכ ץראב , 128. . ןענב , 111 < סע 9.  דופסל 9 ; סת רפשל
 4 הרשל -- הרש 80, 1ףף -- הרש טק תג 24

 התכבלו 6, 9.11, 18, 19, 69: 75: 89: 94: 95, 99. 102, 10,
76 ,+ ,+ 1 

 186,1,179,18%סב,199, 210, 211, 22, 233,244
- 81 0%6! ;2 650 ,338 ,135 ,286 ,283 ,282 ,279 ,271 ,270 

 התוכבלו 13, 17, 86, 248 -- התכובלו 61.
 3. תח -- תח לע

 4. בשותו רג טק. ע41- 4
 א9. = תוחא -- תרחא 3.

 יתמ .תא ף, 129: -

 יל ונת
 יתזנ לגג 1:7 --

 יכנא . 9. | ונת גג ₪.
 'רבקאו 'כמע 9,

 5 וס חנא תפ.ו הז

 ₪ ₪ - ₪ שש 2 5/2 5 ₪ 2 דחא - -

 ---הדדדדרסר- הלעא שש 14
 טו 4 2 שש 7-7 = תא

 6 ב רש ב מ ₪5. 0-6 1 5

 7, < בירב כובע .-=- 00/0 לי( שו ב < 16

 = ךורבוובי יל ינפטיהאריחי" = 4-7

 שי - ו 204/25 שרייו - - - - - 19

 :ילוקב - - - 7-7 7777 - וג - - - -
 כ וכ -- בנו ב = בנמל .- "ב ב < 2 בא ב | 19

 [ -( 2 +רחש[ כ = כ = -- ו ו 29 = רעה 20

 2 ₪ - חח החוש ח הוכרח חח ה איה 1

 רו כה 2 רב ב בכ = | ל. = ושב 22% =( 2%( 22

 ללוה = -- - = חח ה שדליפ - - 3

 איה - - - - הדמואר - - --- 77777 ד 24

 : הכעמ תאה - ----- 7-77 הדרדד

 6. ד

566410 1.6015 3. 

 -₪ ה ₪ - = דד חח ה ך₪ד אמ 2 כ כ 1

 קמע לא עבראה - --------ד-הדדה 2
 בש שש ₪ שש 2 0 שר רש כ ל כר כ כ =. 3 איה

 - ה הד הד ה 7 ה-7 זדתוכבלו 3
 ו 4

 ₪ 6 ץ 0 א. 8 ג ג. +צ ג < ₪

 16. יתעבשנ -- ב , 1.

 ךדיחי 62, 7.
 17. הברהו -- הבראו 62, 64, 66, 7.

 19. בשיו -- באשיו 74.

 21. ורוכב 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 0.

 22. וזח -- וע 64, 334. - שדלפ ו
 24- ושגליפו ₪ וישגלפו 62. = תראה -- תראו

 127,221. | הבעמ -- הכחמ 6%.

 ךאדיחי < ךדיחאי 61, 127, 221, 334 --

 יבופכ 65.

 2. לא -- לע 1. 2. ותימ 7

 א כ

 זחאנ , 80,150. | ךבסב , 80 -- קנס ךוסב 6.
 וינרק 673. | והלעיו קוס והילעיו 69. = הלועל 0

 678 ; !סזוש 10ג -- הלע 248. | ונב -- ונב קחצי 4
 14. 002. ג 2,208. | ארק גק.140 זז" | םכש תא 2
 199,2489,249,602. | םבוקמה --הוהי םבוקמה 34. אוהה 6
 ירק לפס (קקי 1-תזז. דלהי ו 06. .,.רמאי ,םופ 5

 -- רמא 2.145 121. - רהב םבויה ,129. !  הארי -- הארי
 : הוקי זו ְ |

 16.. םכאנ , 140 -- םכואנ 111,672. | תישע קצנגס יתישע 2.
 רא 1" ₪ 1. הזה ,6. אלו --אל 674. | רא 2" ץומוס
 תראו :5%5. | תרא 37-- תאו 95: 196,190, 67%. | ךדחי 69 --

 ךידיחי 13 -- ינממ ךדיחי 1.
 17. יבכוכב -- יבכככ 5, 100, 120, 132, 140, 150,152, 1.

 םכימשה -- ברל םכימשה 86 -- בורל םכימשה 6.  רשא 8
 פס -=- רשא =כיה 28% | שרייו ₪, דד, דס, 129, 152, 252 5
 678 ; קמנמס 135: (סח6 82,139. רעש תא ,186. | ויביוא זז
 12,111,120,152,186,101,196, 248,671, 67%, 678 --ויאנש 4.

 18. 008. 55 109. | "ןג--י1 13. - תעמש -- עמש 9-=

 םכהרבא עמש 4. ילוקב 11, 6, 801 ,,,
-- 678 ,675 ,674 ,253 ,240 2290 ,193,196 ,170,186 ,168 ,60 

 קזופס ילוקב הרבא \.
 19. ומוקיו 13, 17: 69: 674: 675. = וכליו - וכלו קזותתס 0.

 וידחי 9,117, 60, 108, 111,120, 11, 248, 260, 674 -- וודחי

 לא 17,69,"2. ראב --ראבב 17.  עבש ראבב םכהרבא בשיו
 טק" =כהרבא 2" \ 678.  עבש ראפב , 2

 וינרקב -



1. 

 ונעיו + ינפלמ יתמ ** הרבקאו שכמע רבק תזחא
 אישנ ינדא ונעמש 1ול רמאל שהרבא תא תח ינב
 ךתמ תא רבק ונירבק רחבמב ונכותב התא שכיהלא
 ! ךתמ רבקמ ךממ ?קרלכי אל ורבק תא ונממ שיא
 ! זרח ינבל ץראה םכעל *וחתשיו שכהרבא םכקיו
 תא רבקל שכשפנ תא שי שכא רמאל םכתא רבדיו
 ; %%%% רזרצ ןב ןורפעב יל ועגפו ינועמש ינפלמ יתמ

 הצקב רשא ול רשא הלפכמה תרעמ תא יל ןתיו
 : רבק תזחאל שכככותב יל הננתי אלמ ףסכב והדש

 זרא יתחה ןורפע ןעיו זרח ינב ךותב בשי ןורפעו
 ! רמאל וריע רעש יאב לכל תח ינב ינזאב שהרבא
 רשא קדרעמהו ךל יתתנ הרדשה ינעמש ינדא אל
 : ךתמ רבק ךל היתתנ ימע ינב יניעל היתתנ ךל וב
 : ץראה כע ינפל שהרבא *וחתשיו
 ול הדתא שא ךא רמאל ץראה םשע ינזאב ןורפע
 תרא קררבקאו ינממ חק קרדשה ףסכ יתתנ ינעמש
 !: ול רמאל שהרבא תרא ןורפע ןעיו :קדמש יתמ
 יניב ףסכ 'לקש תר*אמ עברא ץרא ינעמש ינדא
 שהרבא עמשיו : רבק ךתמ תאו אוה קדמ ךניבו
 רשא ףסכה תא ן*רפעל םכהרבא לקשיו ןורפע לא
 רבע ףסכ לקש זרואמ עברא זרח ינב ינזאב רבד

 רשא הרלפכמב רשא ןורפע קדדש םשכקיו + רחסל
 רשא ץעה לכו וב רשא הרעמהו הדשה ארממ ינפל

 הנקמל שכהרבאל : ביבס ול*בג לכב רשא הדשב
 ןכ ירחאו : וריע רעש יאב 'רכב זרח ינב יניעל
 קרדש זררעמ ללא ותשא הרש תרא שהרבא רבק

 ו:

 תשע

 221. - תח ינב 2%---- - ןעיו , 69. | ןרפע 9, 100,103, 7

 220. תא ,170--%% תא 1.  םכהרבא תא ,186. וריע ורע
 61% -- 06 הריע 1. ₪

 זז. ינעמש טק.21. 81 --יניעמש 13, 69 -- קנס ינעומש 1
 יתתנ ,וסז.  ךל ז".144-- אאאא ךל 81. | הרעמהו קוומוס
 סטפ 3. | היתתנ ימע ינב יניעל ,1789. | ימע -- ומע זָּג- | ךל ?"

 -- ךל יניעל 80. | רובק 108. | ךיתמ זג, 69: 6 2
 13. ןורפע לא -- ןורפעל 129 -- םבהרבא 18.  ןרפע

 םכעה זס. | ךא רמאל , 109. | םכא , 60. 80,104. התא ,
 ול -- ןל 464.  יניעמש 69 -- ינועמש 129 -- ונעמש

 ףסב עופ זזז -- ףסכ תא 177. החדשה 8:. תא 6%.

 14. ןרפע ף,10,150,193.  רמאלא 0.
 ז 6, ינדא קזנתס ינודא 69. | יניעמש 69. | תואמ 2,0,11,ז79
 18, 60: 75, 80, 89, 101,108,100,111, 120, 152,180,ז00,0

 1960 2440 252: 260 ; סתותוס 5, 178,81,95,15%. - לקש קוותוס

 לנש ףְפ. | תאו - - - - - לקש (טק.ע85 102. | ינב ף,100--
 יננב 99. = ךניבו -- ךתיבו 13. | איה 1, 1,

 180, 223, 227, 251, 251, 260, 264; קננתוס 75, 80, 136, 244 3
 106 ז5."""ךתימי 17. * "רובל 4

 16. ןורפע לא -- ןורפעל 120, קונתס 168. | ןרפע 5%
 10, זו:,150,178,186,103,227. | לקשיו ןורפע -- יו ןו טק.
 ;ג6 8. | ןרפעל םכהרבא לקשיו , 120. = לוקשיו 13,282, 28 ;
 1076 60,152. | ןורפעל 13, 8, 120, 152, 170, 196, 227, 2

6% 360 :355 ,148 ,346 ,342 :335 ,282 ,264 ,260 ,249 
35 .551.564 :544 .536 ,516 .459 ,488 ,455 .476 :436 :433 ,400 
 601, 606, 607 ; קזותתס 60, 81, 111, 155, 230. 438. 458, 546 :

 10186 203, 325, 478, 525, 619 -- ןארפעל 218, 260, 169, 79
 507 -- ] 0.14. 206 -- ןרפע לא 9. | תא קזומס תאו

 ינב , 80,190. | תאמ 170, תטתס 2.  ףסכ ,10ג. רבוע 09

 69, 10, 146, 193: 260 264. | רחופל 8

 17. ןרפע 5.9, 80, 150, 193, 253, 260, 602. | הלפכמב ₪6
 הלפפמב ;. ינפל -- ינפ לע 69, 120, 152, 155, 247,

 הדשה ןורבח אוה 69. | ץעה לכו קוגתס רשא 128, 4
 רשא הדשב , 1ֶסָ,196 --וב רשא הדשב 80.  ולובתג
 99,129,132,170,189,191,196:199: 244 -- לובָג 80.  ביבס ,1.
 18. הנקמלו 152. = ינועל פג 69. | לכב -- לבל 2

 196, 22%, 602 ; קזגנתוס 80, 132,160 ; סנס

 19. רחאו 13,125, 389 2 -- קזומוס ירחאו רמאל 9. | ןכירחאו

5 ,227,239 ,226 ,200 ,199 ,198 ,186 ;177 ,152;155,158 

 0 א 4.
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 יוחתשיו 12,134 ללא :רבדיו
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 4. לתרימ 61. 64, 7%
 6. ונעמש , 6%. | ךתימ 1% 65 27 61, 64, 65 127, 191, 7,

 670. = הלכי -- ילבי 6-
 9. תשי -- תאשי 66 - תא שי 14

-7 4 
 9. ףסכב -- אאאב 127. | אלמ --ילמ 66. | ברק < רבק 6

.1 ,197 ,127 ,66 ,6% ,64 
 נג, ךתימ 61: 4. 65, 66 7.

 13. רבדיו -- ד . 61. | יתימ 7.
 ז <. ךתרימ 64, 655: 7.

 16. ןורפעל -- פ ; 66. = תח -- תאח 1.
 17. ינפ לע -- ינפל 221.  .הדשב רשא ,7-.

 18. לכב -- לכל 61,64,127. | 'עב --יאב 7
 ב :1פ- הדש - ו 71

 יתמ , 127 -- יתימ 642

 רבע -- רבח 4.

 תת

 תפעמי

 %. רמאל , 8.
 . 6. .אישנ ינדא , 100. | אישנ -- אישנמ 1. םכיהלא , ו

 -- 22 156. התא ,150. ונכתב 6,18 -- וניכתב 60,129-=

 וניכותב ף, 13, 17,80,112,152,158,193,196,226. ונרבק ₪,
 9.9 80,ףף9,101,108,120,170,189. רובק 17,

 249, 100,6%1. תא 1", 100,248. ונממ -- תא טק.

 ךתמ ג" ₪7. 135 18% -- ךיתמ 178 ; 06 6. | ורבק

 %% הלכי 129. | רבקמ , 10ְפ -- רובקמ .
 = 7. םבהרבא , 109 <-ותמ ינפ לעמ םכהרבא 18 --לעמ םכהרבא
 155. - וחתשיו --ו 2* טק. 246 10% -- ווהתשיו קזותוס 8. םכעל

 .189.  ץראה 0. ו
 8. םכתא רבדיו ק. 80 10.  םבכשפנ - - - רמאל פופ 0.

 - כא (סע6 םכע 13. | תא 1", 0.60.24. רובל 6
 תא 2" כ 150. | ינפלמ ,180. | ינעמש 0 60: 75: 0, 2
 196,226. יל (טק.ע05 ף. | ןרפעב ף,109,160,19,60,:8:

 קתחחמס 2: תטתס 6.  רחוצ 4.

 ף. יל ; 6 -- ליל 109. | תא , 80 -- אא תא 81. | תרעמ -
 תדש תרעמ 249.  הלפכמ 6. רשא 2", 9,109.  והצקב 6.
 והדש -- ד נט. 9. | ףסכב גק. 246 זק. "יל -- ל 0.

 םכככתב ף, 18, 100, 100, 271, 270, 284, 286, 288, 602 --

 8% םכככותב 129. | תזוחאל 4
 10. ןרפעו ף,18.89.100,150,193,22ף. בשק 69



 ד 59 1
 ! ןענכ ץראב ןורבח אוה ארממ ינפ לע קרלפכמה

 זרזחאל שכהרבאל וב רשא הרעמהו קרדשה שקיו
 ; רח ינב תראמ רבק

 אא]טצ.

 שהרבא תזרא ךרב הוהיו זכימיב אב ןקז שכהרבאו
 לכשמה ותיב ןקז ודבע לא שכהרבא רמאיו : לכב
 ךעיבשאו :יכרי תחת ךדי אנ שיש ול רשא לכב
 חקת אל רשא ץראה יהלאו שימשח 'הלא הוהיב
 ! וברקב בשוי יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא
 קרשא תחקלו ךלת יתדלומ לאו יצרא לא %+ יכ
 הבאת אל ילוא דבעה וילא רמאיו : קחציל ינבל
 בישא בשהה תאזה ץראה לא ירחא תכלל השאה
 וילא רמאיו : שכשמ תאצי רשא ץראה לא ךנב תא
 הוהי :  המש ינב תא בישת ןפ ךל רמשה שהרבא
 יתדלומ ץראמו יבא תיבמ ינחקל רשא זכימשה יהלא
 ןתא ךערזל רמאל יל עבשנ רשאו יל רבד רשאו
 תחקלו ךינפל וכאלמ חלשי אוה תאזה ץראה תא
 תכלל השאה הבאת אל שאו :!םשמ ינבל השא
 ב*שת אל ינב תא קר תאז יתעבשמ תיקנו ךיראחא
 שכהרבא ךר' תחת ודי תא דבעה שכשיו ! קדמש
 הרשע דבעה חקיו : הזה רבדה לע ול עבשיו וינדא
 זכקיו ודיב וינדא בוט לכו ךליו וינדא ילמגמ זכילמג
 הרב ה ירוחנ רש כא םירהנ לא לא למ
 ברע תרעל זכימה ראב ירא ריעל ץוחמ זכילמגה
 ינדא יהלא קדוהי רמאיו 1 תראבאשה זראצ תעל
 ינדא שפע דסח השעו םכויה ינפל אנ הרקה םהרבא
 זרונבו שכימה ןיע לע בצנ יכנא קדנה |! שהרבא
 +רענה קדיהו + שימ באשל זר*אצי ריעה ישנא

 קררמאו קדתשאו ךאדכ אנ יטה קדילא רמא רש

 כ ב

 ריבס וגז. 5 -- (קגווטתו 2 116. קס יכ 260 -- אא יכ ף.- | לא לו
 100,152. | 'תדלמ 18, 80, 10, 260, 264 -- ,0. תחקלו +6

 יתחקלו ג. | ינבל -- ינבמ זסָג. | קחצי 2 -- 'חציל ף.
 5. וילא --הוהי וילא 199 --ילא 5%. = ילוא --ילא 25,248,

 לא 1%, 69. | תאוה ץראה \ 69. | ץראה 2" - ---- תאזה ,.
 תאזח -- זה 8ת. ות. 4 בישהה 6, 1,111,120, %

 209 -- ב (גק.146 8. בשא ץפ. תא קחחמס לא 2. לא 2*
 -- תא 191. | םשםשמ -- םםכשמ רשא 4

 6. בשת 89. | ינב -- ב טק. 18 6

 7. יבא ; 9. -  ץראמ 193. . יתדלמ 18, 80,ז% רשאו ו"
 --רשא 155. יל רבד רשאו יל עבשנ רשאו < 132. .עבשנ -
 יתעבשנ 17. = יל 95,"1 --אל יל זז.  רמאל ,11. | ןתא ,1
 ץראה -- ראה 9--אה 6ת.1גם. 60. | תאזה ,128. | ךינפל , +2.
 .- 8. ססזו. עמ 112. = תיקינו 162 --יתיקנו 132. | יתעובשמ 0
 80, זס, 132, 146, 168,190, 103, 237, 244, 263 ; ןזותוס 0 --

 עבשמ זק. תא ,ז75: בישת 6

 9. תא ; 69. | םםהרבא , 600. | וינדא , 128 -- וינודא 9 -
 ינדא 129. ול עבשוו וינדא טק. 3 6.
 10. וינדא 1%-- וינודא 69. = ךליו ,9.

 וינדא 2% (טק- 136 6 -- קזוותס וינודא ף -- ינדא 9

 11. םבילמגה תא 60, 129,193, 4

 תעל 2"-- תעלו 4.
.4 ,100 

 12. הוהי -- ינדא 18, 168 -- הוהי ינדא

 ז ;םס -- ינודא 193 -- םכונראה ינדא 50.

 [נע.ת86 2. | םכהרבא 2%-- הרבא 9,

 13. הנה (0ק.ד86 168.  בצנע 5. ונבו מ.
 תואצי 108. " בואשל 4.

 14. רענה , 228 -- 'רענה 9 -- הרענה ז3, 108,103,247,

 240, 27ז 2. 651, 659'ק : קזגתוס 1קס. רמוא 69. ,ךדכ , 9% --
 *מאו ךדכ 200. תשאו 260 -- תשאו ף.- הרמאו --'רמאו
 'תש ף.  ךלמג 227, | הקשא , < -- באשא 1%. תחבוח

 ךליו נא לבו .-

 ודיב ,4
 ברע -- רע זוז.

 תובאושה % -- תובאששה 6%

 ינדא ז:* 2

 הרקה םכהרבא ינדא
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 . ךעיבשאו ₪ ךיעבשאו 66 -- ךיבשהו 1.
 . תרחקלו אאא אאאאא% ךלת 7.

 . בשהה -- בישה 64,183 -- בישהה 7.
 . ץראמו 127. ץראה ,127.  ךינפל , 6.

 . הבאת -- ת , 61. = תרכלל --תרכל 61. = ךירקחא --ק ,5%
 62, 64, 65, 66, 7. יתעובשמ 61, 62: 64, 65, 127 1%

.4 ,197 

 < 11. ריעל -- ל ;127. | תרובואשה .
 . ןיע לע בצנ (טק.146. 62. | תואצי --ו 5", ְ,%

 . רמא ,127.  יטה --ינטה 183, 107, 221 ( 21,) 4.

 אנ , 64,183,107,221 (215)) 670. .ךדכ 62,221.  תחחכוהו

 הבו -- אבו 1
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 ו:

 ןכ 9. לע --לע רשא 18, 60, 80,04, 10,222
 175: 186, 103, 109: 223, 244, 601, 602 ; קזנמוס 170, (סצו6 1

 -- לע ול רשא 15%. | ארממ ינפ לע ₪00.148 102. איה
 11, 80, 100,186,103, 100: 221: 2%1, 23, 260 ; קזותוס 100 :

 1005 158.  ןרכה זס, 60223. 'ץראצ 7.

 20. םכהרבאל וב רשא הרעמהו קת. 136 144. וב 9.
 תווחאל 13,180,103-- אל טק.185 144. | תח --רמאל תח ₪

 1. אב 50 120. | תא | 151,186. | םבהרבא תא 51

 2. םכהרבא ,:וז. לא ₪66 לע 1ג6. | ןקז -- ןקז לא
 לשומה , 13, 17, 80 % :0,136,168,103ְ0. | יכרי תחת ךדי

 +טק. 24. זנס. | יכירי 5, 17, 60, 103, 244, 4.
 4. ךיהלא 9%. | אל , 144--קמווס ןל 136.  וברקב בשוי יכנא
 [0ק.עג. 152. | בשי ף,ז1, 7, ,,,,%

4 ,227 ,196 ,191 ,180 ,170 

 4. יכ -- םבא יכ 5, 60, 75, 5,

 244, 277 תוגזַפ. 300 ; קזותוס 251 -- תוגנק. 400. םכא 170 ; 6



 אאזצי

 קחציל ךדבעל תזרכאה התא הקשא ךילמג סכגו התש
 יהו :%%%%% ינדא שפע דסח תישע יכ עדא הבו
 תאצי הקבר הנהו %%% ** רבדל הלכ שרט אוה
 יחא רוחנ תרשא קדכלמ ןב "ראותבל ;רדלי רשא
 הארמ תב*%ט *רענהו !המכש לע הדכו שהרבא
 אלמתו הניעה דרתו העדי אל שיאו קדלותב דאמ
 יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו : לעתו הדכ
 רהמתו ינדא התש רמאתו :ךדכמ זכימ טעמ אנ
 ותאקשהל ירכתו :והקשתו הדי לע הדכ דר*תו
 : תאתשל ולכ שמא דע באשא ךילמגל זכג רמאתו
 ראבה לא דוע ץרתו תאקשה לא הדכ רעתו רהמתו
 קרל האתשמ שיאהו :וילמג לכל באשתו באשל
 : תל םכא וכרד קדוהי חילצהה .תרעדל שירחמ%
 שכזנ שיאה חקיו תאתשל וכילמגה ולכ רשאכ יהיו
 לע זםכידימצ ינשו %%% %* %%%% ןלקשמ עקב בהז
 %תא ימ זרב רמאיו : םכלקשמ בהז הרשע ;רידי
 : ןילל ונל זכוקמ ךיבא זריב* שיה יל ₪נ ידיגה
 הדלי רשא הכלמ ןב יכנא לאותב תב וילא רמאתו
 ונמע בר אופסמ כג ןבת כג וילא רמאתו :רוחנל
 : הוהיל *וחתשיו שיאה דקיו :  ןולל םכוקמ םבג%
 בזע אל רשא שכהרבא ינדא יהלא הוהי ךורב רמאיז
 ינהחנ ךרדב יכנא *%*%%%% ינדא םשכעמ ותמאו ודסח

 תיבל דאגתו *רענה ץרתו : ינדא יחא תיב הוהי
 ץריו ןבל ומשו חא הקברלו : הלאה םשכירבדכ המא
 תא *תאארכ יהיו : ןיעה לא הצוחה שיאה לא ןבל
 זרא ועמשכו ותחא ירי לע זכיד*אמצה תאו םכזנה
 אביו שיאה ילא רבד הכ רמאל ותחא הקבר ירבד
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 תה 41 אשי

 רמאיו :ןיעה לע סכילמגה לע דמע הנהו שיאה לא
 יתינפ יכנאו ץוחב דמעת קדמל קדוהי ךורב תווב
 חתפיו התיבה שיאה אביו ! םילמגל שכוקמו תיבה
 ץחרל זכימו שכילמגל תגופסמו ןבה ןתיו םילמגה
 וינפל םכשייו 4 ותא  רשא םבישנאה ילגרו וילגר
 +רמאיו ירבד יתרבד שא דע לכא אל רמאיו לכאל

 ! יכנא שכהרבא .דבע רמאיו ! רבד
 בהזו ףסכו רקבו ןאצ ול ןתיו 'רדגיו דאמ ינדא
 הרש דלתו : : שירמחו םכילמגו. תאחפשו םכ*דבעו
 לכ תא ול ןתיו התנקז ירחא ינדאל ןב ינדא תשא"
 קדשא חקת תצל רמאל ינדא ינעבשיו : ול רשא
 %% + וצראב בשי יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל
 תחקלו יתחפשמ לאו ךלת יבא תיב לא אל שא
 השאה ךלת אל יל*א ינדא לא רמאו :ינבל השא
 וינפל יתכלהתה רשא קדוהי ילא רמאיו :! ירחא
 קרשא זרחקלו ךכרד חילצהו ךתא וכאלמ חלשי
 יכ יתלאמ הקנת זא ! יבא תיבמו יתחפשממ ינבל
 +%יקנ תייהו ךל ונתי אל םשכאו יתחפשמ לא אובת
 יהלא הוהי רמאו ןיעה לא שכויה א*באו : יתלאמ
 יכנא רשא יכרד חילצמ אנ ךשי כא .םהרבא ינדא

 הירוןופימה -ןיע לע .בשנ כנאההנה א הרילע ךלה
 תטנ יניקשה הילא יתרמאו באשל .תאציה ;רמלעה
 ק;רתש התא כג ילא הרמאו : ך*דכמ סימ טעמ
 הוהי חיכ*ה רשא השאה אוה באשא ךילמגל םכגו
 הנהו יבל לא רבדל הלכא זכרט ינא - !ינדא ןבל
 באשתו הניעה דרתו המכש לע הדכו תאצי הקבר

 עפה
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 ה: אאזט

 רהמתו :%%%% %%% %%% אנ יניקשה הילא רמאו
 הקשא ךילמג זכגו התש רמאתו הילעמ הדכ דרותו
 קדתא ללאשאו : קדתקשה שילמגה םשכגו *תשאו

 רשא רוחנ ןב לאותב תב רמאתו *תא ימ תב רמאו
 םכידימצהו הפא לע םכזנה שכאשאו הכלמ ול הדלי
 הוהי תא ךרבאו הוהיל הוחתשאו דקאו : הידי לע
 תחקל תמא ךרדב ינחנה רשא שכהרבא ינדא יהלא
 זכישע סככשי שא התעו :ונבל ינדא יחא תב תא
 יל ודיגה אל םכאו יל ודיגה ינדא תא תמאו דסח

 לאותבו ןבל ןעיו : לאמש* לע וא ןימי* לע הנפאו
 ער ךילא רבד 'לכונ אל רבדה אצי הוהימ ורמאיו
 השא יהתו ךלו חק ךינפל הקבר הנה !בוט* וא
 עמש רשאפכ יהיו : קדוה' רבד רשאכ ךינדא ןבל
 ! הוהיל הצרא *וחתשיו שכהירבד תא שהרבא דבע

 הקברל ןתיו שכידגבו בהז ילכו ףסכ ילכ דבעה אצויו |
 אוה ותשיו ולכאיו : המאלו היחאל ןתנ תצנדגמו
 ינאחלש רמאיו רקבב ומוקיו וניליו ומע רשא םישנאהו
 ונתא *רענה בשת המאו קדיחא *רמאיו ! ינדאל
 לא שה*לא רמאיו !ךלת רחא* רושע וא כימי
 הכלאו ינוחלש יכרד ** חילצה הוהיו יתא ורחאת
 ! היפ תרא הלאשנו *רענל ארקנ ורמאיו !ינדאל

 הזה שיאה שכע יכלתה הילא ורמאיו הקברל וארקיו
 תראו שתחא קדקבר זרא וחלשיו +: ךלא רמאתו
 וכרביו = ! וישנא תאו שכהרבא דבע תאו התקנאמ
 הבבר יפלאל ייה *תא ונתחא הל ורמאיו הקבר תא

 היתרענו הקבר םקתו + ויאנש רעש תא ךאערז שר"

1 8 

 1זז, 112, 150, 152,178, 186, 106, 237, 244, 248, 260, 264:
 קחתס 15%. ןתנ היחאל ₪ וְסָג. | היחל 69 -- החאל

 54. לכאו 1.  ותשיו , ספ -- 016 וחמשיו 6.
 , 199 -- ותשיו ומע --- ותא 652 -- 2 טק. 86 סף.

 ונליו 18, 69, 89 -- יליו טק. 136 103. | ומוקיו , 150 -- ומקיו
 75.90 1ס0,1ז0,1זז,128,1%0,193, 227, 248 -- ןמיכשיו 7.

 ינוחלש 6,18,168,106, 198, 227, 239: קנ1תס 8ז.  ינודאל 174

 55. ורמאו 125.  היחא -- היהא ארקנ 150.  בםשת --בשח

 המאו היחא 109. - הרענה ף, 18, 60, 108, 100, זֶסָב, 100: 7
 248, 251, 260, 650 2, 609'ק ; קזנתס 170 --ארענה 81. "ימי 9.

 וא םכימי -- וא ר םכימי 424. | רושע -- םכימי רשע 199--רשע

 288. | רחאו 75, 132, 150, 248; 520, 538, 503, 683 'ע -- רחאא
 413 --]ןכ רחא +

 56. םבהילא 11,13, 60. 75: 80, ,,,,%6
 150, 155,157,166,168,193,260, 615; קמתס 8צ:. | יתוא 9

 192. | יכרד תא +. ינוחלש 5.2

 150, 155, 168, 170, 249, 260, 264, 601, 602 ; םטתס  ---'נו נק.
 ז4 2

 57. רמאיו הרענל 9, 13: 18, 60, 108, 129

 247: 248, 21, 271 2, 659 'ק : קנס 4.

 58. אא וארקיו 3 -- ואקיו 69 -- הילא וארקיו 155. | הקברל
 -- ברל 8ת.11ת. 5. | רמאו 129. | הילא , 155 -- הילא הל

 שיאה םכע יכלתה הילא גק. ז8 17%. אא יבלתה 4.
 שיאה , 109. | ךילא 6

 59. םכתוחא קוס 126. | התקנמ , 6 -- התקינימ 17, 1%0 --
 התקנימ ף.13,101,155, 158,193, 22%, 220,253,615 0; קזותוס 4

 -- התקינמ 11, 18, 60, 80, 100, זז1, 132,152, 180,106, 4:

 1006 120. תאו 2" 6-- (טק.146 144.  דבע -- דבע וישנא 6.

 60. רמאיו 55. הל -- הילא 129,142 -- הלא 12.  וניתוחא
 9,129 -- ונתוחא זג, 1ף3 -- וניתהא 5, 12, 18, 69, 75, 80 5

,+ ,,,,, ,101,100 

 227, 244, 248, 260, 264, 616 ; (0766 81 -- 06 םכתחא 1:

 יה קזומס היה 69. | שריו 5, 0, 18, 6, 80, 103, 00, 2

271 ,248 ,244 ,228 ,227 ,223 ,186,186,106 ,150,158,1789 

 300, 18 2 ; תטמס 161. | רעש -- אאאאא רעש ף. -ויאנשא

 81 -- ןיאנוש 1 -- ויביוא 129 -= יביא 2

 רשא
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 46. רירותו 62, 7 הילעמ == האילע 7. הקשא -
 הקשה 62. = םכילמגה -- אילמגה 127. התקשא 1

 47. םבידמצהו 7.
 49. הוחתשאו 221. | ינחנה < ינהנח 62. | תמא (טק. 88 72

 49- לע לו -- לא 65,184,197. = למשה 62.
 61. יהתו < היתו 197 -- היהתו 62, 64, 66 127: 333: 4-

 52. יוחתשיו -- ת , 4.

 53. א'צויו 97-
 %5. שדח וא \ 1.

 58. םבע -- םםא 4.

 59. םכתוחא 61, 62, 64, 65, 66,183. | התקנימ -- נ , <.
 60. ונתוחא 61, 62, 64, 6%, 66, 127,183,670. לה 7:

 ךערז 62, 65

 דבעה 61, 62, 64, 65, 66.127.197, 5.

 %6. םבהילא --' \ 64. = יכרד ,

== . 

 א ע בת.

 46. דרתו 5, 6, 11, ב, 18, 80, 80, 100, 2 0

 155,170, 190, 225, 244, 257, 260, 601 ; קזנתס ז58: תטתס 79
 1:68, 209. - הילעמ -- תקשה לא 6. | ךילמגל 12, 150 --

 םכילמג קזנתוס

 47. התא , 80 -- קוס התוא 69, | רמאו , 109. מ ,.
 לאתב 129.  ןב --ןאב 89. | הדלי,101. | םבישאו 2

 80, 80,108, ז0,111,132,150,193,196, 100, 264, 282,

 200 -- םכאשאו 6. | םכידמצהו 125,152,158,10 5
 -- םבדומצהו 18,129, 150 -- םכדי טק. ג +

 48. דוקאו 129. | רא 1". 95. *הלא ל.  רשא ל
 קרא 9,2%.  יחא -- אאיחא 100. | ינדא יחא טק. =

 ונבל 0166 ינבל 1ףל -- 64
 . 49. םםישוע 111. | תרמאו ,109. | תרא -- םכע 60, קוס

 83: (סע 100. יל 1%, 282. יל ודיגה אל , 103. | ודיגה 2"
 -- דגה 2%6. יל 2%, 95 -- קממוס ןל 116. | לואמש 4:

 50. ורמאיו -- רמאיו 661. | רבדה -- הוה רבדה 18% --רבדהמ
 קחטתס 156. לבנ ף. הילא דע ןא

 51. ךינודא 13. | רבדא ף. | הוהי טק. עג 4

 2 הרבה

 דבעה ;5. | הקברל 53. אציו 0, 17, 18, 80, 95, 260 4.
 תונדגמו 5:9, 11, 13: 18, 60, 75, 80, 5, 4-



 אאזטי תת 43

 חקיו שיאה ירחא קדנכלתו שכילמגה לע הנבכרתו
 יחל ראב אובמ אב קחציו ! ךליו הקבר תא דבעה
 חושל קחצי צצו | ! בגנה ץראב בשוי תווהו יאר
 שכילמג* הנהו אריו ויניע אשיו ברע תונפל הדשב
 קחצי קרא ארתו היניע תא הקבר אשתו : שיאב
 שיאה ימ דבעה 'רא רמאתו : ילמגה לעמ לפחו
 תצוה דבעה רמאיו ונתארקל קרדשב ךלהה ?רזלה
 קחציל דבעה רפסיו : סכתתו ףיעצה 'חקתו ינדא
 הלהאה קחצי האאביו : השע רשא זכירבדה לכ תא
 הבהאיו השאל ול יהתו הקבר תא חקיו ומא הרש
 ומא ירחא קחצי םחניו

 אשי

 ול דלתו : הרוטק המשו השא חקיו שהרבא ףסיו
 זראו ןידמ זראו ןדמ זראו ןשקי זראו ןארמז זרא
 ןדד תאו אבש תא דלי ןשקיו : חוש תראו קבשי
 ינבו : סכימאלו שכ**שוטלו סכארושא ויה ןדד ינבו
 קדלא לכ העדלאו עדיבאו ךאנחו רפעו הפיע ןידמ
 ןל רשא לכ זרא םשהרבא ןת'ו : קררוטק ינב
 ןתנ שהרבאל רשא םכישגליפה ינבלו : *%% קחציל
 ונדועב ונב קחצי "לעמ טכחלשיו תראנתמ שכהרבא
 לח ינש ימי קרלאו :! *םכדק ץרא ירא קדמדק יח
 שמחו קדנש שכיעבשו הנש תאמ יח רשא םכהרבא
 עבשו ןקז הבוט הבישב שכהרבא תמיו עוגיו | םכינש
 לאעמשיו קחצי ותא ורבקיו : וימע לא ףסאין %%%%

 תפ

 132. הרש לא זס. | ומא ז"-- השאל ול יהתו ומא 4.
 היבהאיו 80, 100, 132 4% קחצי םכחניו -- םכחניז

 םכחניו קחצי 6. ּ

 ז. ףסויו 11, 60,111,193,260. | קחצי הקיו הרוטק =

 הרטק 18, 248 -- ינחוי 600 ₪.
 2. ול , 80. תאו 1%-- תיו 6

 3. ןשקויו 129. = דלי 58 קמ זז. ויה , 9% -- סע ויהו
 13.  םכרשא 5,158,186, 615 ; םטתס 168 -- םםירושא 1 9

6 ,,,,,,, ,125 ,8,108,111 ,80 ,60 

 210, 253, 282, 28, 667 ; קונתוס 81, 109 -- םבירשא 17 74

 260. | םבשושלו -- םכשטלו 5: 94: 158, 186, 615 ; םטתס 168 --

 םבישוטלו ס,11,13, 60, 80,80,95,108,125,120 1321 7

 26 239: 253: 2 282 ' ןו!\תס 81 -- םכישטלו 17, 198. 7,

 260,667. | םכמאלו 5: 75, 158, 170, 24, 277 חג. 400, 601,
 602 -- םכימואלו 11, 12, 60, 80, 120, 132, 12, 155, 196, 227,

 252,653 -- םכמואלו 0. \

 4. הפע 81,17ף% --'ע טק. 1" רפעו -- ע טק
 12%6,15% --קחמס רפאז 136. | ךונחו 5, 9, 13, 17, 69, 4
67 ,260 ,2% ,227 ,200 ,106 ,189 ,155 ,100,111,132,144,160 

 1 0. 1, 343 06 82 -- ךא נו 3, 6 -- ך טק. 18. 101 -

 ךוחו 178.  העדלאו -- ד טק. 18: 129 --,) 667.  הרטק 6

 5. ול , 254
 6. ינבלו -- ינבו 667. | םםשגלפה , 18, 132, 23, 380 2 --

 םכישגלפה 11, 13: 69, |,
 10166 7%, 667 -- םכשנליפה 5, 81, 83, 4, 104,110,זזז,ו25

9 ,2 24,271 ,248 ,228 ,227 ,186 ,184 ,168 7% .128 

 69ג : םטהחס 82,1%8 -- םכשגלפה זס. | תונתמ וג,
0 239 ,227 ,196 ,10 ,80 

 264.  לעמ לא וס. | קחצי 80. | ונדעב 0%

 111,150,158,170, 237, 248, 260 -- ונידועב ג, 132 -- ונדע

 ןשקוי 155 -- ןשקיו ןשקי 2.

.7 
 7. הלא 95. ימי 6 170,190, 221. | ינש , 104. | יח , 6.

 הנש ,12%. | םביעבשו טק. 35. זֶקָּב -- 'יעבשו

 הבשב 1%,

 עבשו --
 ףסאיו -

 8. רמיו -- תרמיו ףסאיו 86. | םכהרבא ,-
 80,1ף0,198. | הבוט ,1וסָג -- בוט 9 -- הבט 4.

 בימי עבשו 218, 247, 248 -- אאאא עבשו 9 1

 פסאיו 184 -- א'ו טק. ז4 1ח 1כאטגס 7 11 4
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 הבז ₪ סן א 5.אגאהי

 61. םכילמגאה 127. .
 63. חושל -- אושל 4.
 < תובע =- הינע 7.

 . האביו 1.

 62. יאר -- האר 62,646: 7:
 ברע קזנמס בבע 4.
 6%. סכתו 7%

 הלחאה -- הלאה 64. | ומא -- ומע 7:

 1. הרוטיק 62, 6%, 17, 221 -- הרטיק 4.
 23. רילוה -- דלי 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 197, 1, 4.

 םםישטלו 4 65, 66,127, 17,221 ( 218,) 313 --ישאטלו

 670. = םכימאלו -- םםיזמלו 7.
 4. הפיע -- הפיא 62, 64, 197, 221. | רפאו -- רפעו 1.

 ךונח 64, 65 66, 127, 1, 221 ( 21%) 4. עדיבאו =

 הדיבאו 62. | הרוטיק 62, 65, 197, 1.

 6. םבישגלפה 7 7. םבםהרבא ,
 8. עוגיו -- עבגיו . 9. הלפכמה הדש

  הטאיטזכפוח בטאאראבאממאטהקיעמ טטשאש ממזר ואלטה זיצופלוננקולהננוכב אב ההידרה ופנטזיה הטאצוקסנק ור וקווי קדויה ביצה יחצש-הפ

- 

 61. היתורענו , 13, 18,6,120,152, 13, 615 -- יתרענו

 ןות. 15%. | הקיו -- שיאה חקיו 9,

 62. אבמ ף,17,18,7ף,80,11ז,126,150,155,1689, 6%

409 :433 :404 :382 ,360 ;162 :355 :145 :345 :344 .340 :253 :251 
 486, 488, 480, 551, 564, 592, 601, 606, 612 -- רובמ 13 -

 םכע אבמ 109. ראב --ראבמ אב 13--ראבמ 601. יאור 203

 10706 82. | בשי 6, 18, 80, 80 94, ,,,,,, 55

 186, 193, 196, 227, 230, 244, 270; קצומוס 81 -- |" ק.
 :28. | ץראב , 80. | בגנה גנה 10.

 63. אציו קממס קחצי :28. | הדשב 50 10. | תרנפל

 [סז6 הינפל זסז. ברע ₪ק.188 76. ויניע אשיו , 79 -- -

 11 82. | אשיו -- אצוו 109. | הנהו אריו טק. 34 2.

 64. תא 1", 129--ל85 136. תא 2", 81,264.  לופתו

 6%. ךלוהה 282 -- ךלה ₪00.14: 60. - ונתארקל הדשב ₪
 הדשב וניתארקל 0. וניתארקל 220

 132,150, 158,168,1,15%סג,196, 190,226, 227, 244,
 264, 282, 28 -- "תארקל 8מ.1ות. 9. | רמאיו --ר טק. 5

 -- יו ססנעס6 152 ; 106 רמאתו 81. | אוהא 1-

 66. 20% דבעה רפסיו :6ק6טפשצע -- ףיעצה חקתו ינדא אוה

 דבעה רפסיו +: פכתתו 6.

 67. האיביו , 14, 17, 60, 75, ,,,, 85

 168, 192, 227, 253, 260, 264, 282, 284. | הלהאה וז הולחאה



 לא כב

 הקבר ,495--יקבר 9. |

 צב

 רחצ ןב ןארפע הדש לא הלפכמה תרעמ לא וינב
 קדנק רשא קרדשה |! תורממ ינפ ללע רשא יתחה
 הרשו שהרבא ר*בק המש תח ינב תאמ שכהרבא
 שכיהלא ךרביו שהרבא תרומ ירחא יהיו ! ותשא

 הלאו : יאר יחל ראב םכע קחצי בשיו ונב קחצי תא
 רגה קרדל רשא שהרבא ןב ללאעמשי זרדל+ת
 ינב תומש הלאו : שהרבאל הרש תחפש תירצמה
 --לאעמשי ר*כב שכתדלותל שכת%משב לראעמשי
 קדמודו עמשמו + ששבמו ילאבדאו רדקו ראיבנ
 הלא |: קרמדקו שיפנ* רוטי אש'תו רדח ! אשמו
 םתאריטבו םהירצחב םת*מש הלאו לאעמשי ינב סה
 "ח ינש קדלאו ! שםתמאל ם*%אישנ רשע כינש
 שכינש עבשו קדנש סשישלשו קדנש זראמ לאעמשי

 דע הליוחמ ונכשיו : וימע לא ףסאיו ת*מיו עוגיו
 ינפ לע הרושא הכאב םכירצמ ינפ "לע רשא רוש
 : לפנ ויחא לכ

 ו"

 זררלות קרשרפ

 דילוה שכהרבא םשהרבא ןב קחצ'י תרדלות קדלאו
 ותחקב קדנש זשכיעברא ןב קחצי יהיו : קחצי זרא
 זרוחא םשכרא ןדפמ ימראה לאותב תב הקבר תא
 קדוהיל .קחצי :רתעיו + קרשאל "ול ימראה ןבל
 רהתו קדוהי ול רתעיו אוה הרקע יכ ותשא חכנל

 תפפתב

5% ,2 ,2137 ,213 ,220 ,228 227 2260 2 211,219 

280,239 ,288 ,287 ,276,286 ,4 264,264 ,251,252,2%4,256,261 
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7 ,410 ,400 ,404 :399 :396 :295 :291 
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6% 553 :581 .578 .576 :574 :573 :572 :571 :564 ,562 :501 :554 
,607 ,60% ,604 ,602 , 601 ,000 ,598 :597 5955 :594 :592 ,588 ,587 

,637 ,636 ,635 ,634 ,611 ,624 ,620 ,610 ,618 ,611,612,615 

 642: 644, 646, 653, 659, 662, 663 1 (6ו 664 תוגש. ד ל'צ'ב >
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 ! תווה קדארמ זרבוט יכ הקבר "לע :שוקמה ישנא
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 ! דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל קחצי לא ךלמיבא
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 שימ ראב שש ואצמיו ללחנב קחצי ידבע ורפחיו

 ונל רמאל קחצי יער שע ררג יער וביריו =! שייח
 : ומע וקשעתה יכ קשע ראבה שכש תורקיו םכימה
 המש ארקיו הילע זכג וביריו תארחא ראב ורפחיו
 ובר אלו ת*רחא ראב *%רפחיו סכשמ קתעיו : הנטש
 ביחרה התע יכ רמאיו תובאחר המש ארקיו הילע
 !: עבש ראב שכשמ לעו !ץראב ונירפו ונל קדוהי
 יהלא יכנא רמאיו אוהה קרלילב זדוהי וילא אריו
 ךיתכרבו יכנא ךתא יכ תורית ללא ךיבא םכהרבא
 זכש ןביו : ידבע שכהרבא רובעב ךערז תא יתיברהו
 זכש ורכיו ולהא שש טיו הוה! שכשב ארקיו חבזמ
 תזחאו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו :ראב קחצי ידבע
 קחצי שכה%אלא רמאיו :! ואבצ רש 'רכיפו והערמ
 ינוחלשתו יתא שכתאנש שכתאו ילא שתאב עודמ
 ךמע קדוהי היה יכ וניאר ואר ורמאיו : שככתאמ
 התרכנו ךניבו וניניב וניתוניב הלא אנ *יהת רמאנו
 תגל רשאכ קדער ונמע השעת שא :ךמע זרירב

 שכולשב ךחלשנו בוט קר ךמע ונישע רשאכו ךונעגנ
 ולכאיו התשמ שכהל שעיו : הוהי ךורב התע התא |

 פכחלשיו ויחאל שיא ועבשיו רקבב ומיכשיו :  ותשיו
 ואביו אוהה םכויב יהיו : שולשב ותאמ וכליו קחצי

 ורפח רשא ראבה תרודא לע ול ודגיו קחצי ידבע
 'כע העבש קרתא ארקיו : שימ ונאצמ ול ורמאיו
 ושע יהיו : הזה שםויה דע עבש ראב ריעה שש ןכ
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 תא ארקיו ת*ארמ ויניע *ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו
 ;יננה וילא רמאיו ינב וילא רמאיו ל*דגה ונב ושע
 אש התעו :יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ הנה רמאיו

 ; הדיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו ך*ילת ךולכ אנ
 הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םכימעטמ יל השעו
 תעמש הקברו + תומא שכרטב ישפנ ךכרבת רובעב
 דיצ דוצל הדשה ןשע ךליו ונב ושע לא קחצי רבדב
 הנה רפאל הנב בקע לא הרמא הקברו.  איבחג
 ! רמאל ךיחא ושע לא רבדמ ךיבא זרא יתעמש
 הככרבאו הלכאו שימעטמ יל השעו דיצ יל האיבה
 ילצקב עמש ינב קדתעו !יתומ ינפל קדוהי ינפל
 יל חקו ןאצה לא אנ ךל :ךתא הוצמ ינא רשאל
 שכימעטמ שכתא השעאו זכיבאט םכיזע יידג ינש שכשמ
 ר*בעב לכאו ךיבאל תאבהו ! בהא רשאכ ךיבאל
 הקבר לא בקעי רמאיו  :ותומ ינפל ךכרבי  רשא
 : קלח שיא יכנאו ראעש שיא יחא ושע *ןה ומא
 ילע יתאבהו עתעתמבכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא
 ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו . : הכרב אלו הללק
 ומאל אביו חקיו ךליו : יל חק ךלו ילאקב עמש ךא
 הקבר חקתו : ויבא בהא רשאכ םימעטמ ומא שעתו
 תיבב התא רשא תאד*מחה ל*דגה הנב ושע ידגב תא
 םיזעה יידג תאראע תאו : ןטקה הנב בקעי תא שבלתו
 זרא ןתתו !יבאוצ .תקלח לעג עד! לע .השיבלה
 : הנב בקעי דיב התשע רשא זשכחלה תאו שימעטמה
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 : צדיצ יל *דוצו - - - 7-7 - - - ךתילת - - -
 %לכאו יל תראאבהו -- ----7-7-7 77 ד

 כר רט ה .=- |! = - - - *אצבה

 ילוקב - - - 7-7 הרד דד דחה

 - ריי ההדחה םיבוט = - = -----ד
 רובעב - - - - - -- דד דה החדה -

 - ריד הדחה ריעש - - - - - - הנה - -
 - - *תאבהו -------רר החרדה -

 - רד רדר חדד ילוקב - - ףא

 -- דה תודימחה לודגה - - - - - - -
 -- 77 ד תורוע - < ---7 7-77 -ההד
 - 7777 ! ואראוצ - - ----7-7--דדד

 5 צג

 . הניהכתו -- הניבתו 65 -- הנהכתו 64 -- ןהכתו 1
 ינב -- יננה 2.

 2. ךילכ < ךליב 64. 4. ךכרבת א%א%א% רובעב 1
 5. תעמשה 0 "רברב = רבה

 6. .בקעי לא -- בקעיל 7.

7 

= 

 . השעו דיצ יל אבה טק. 14 2
 =בימעטמ %8%% 7.

 8. היוצמ 61, 64, 6%, 66, 127, 183, 4

 9. השעאו -- א , 10. תאבהו -- תאבהאו 2
 נז. הקבר -- ר קחמוס ב 4.

 12. ינשומי 61, 62, 64, 6%, 127, 193,
 עתעתמב -- התעתמכ .

 11. ףא -- ךא 7:

 14. שעתו --ע . 61. | ומא --ומע 64. | בחהא , 69 -- בהאא
 15. הנב \ 64. | רודמחה 61, 66, 1 27, 221.,197 -- רודמה 2:

 שיבלתו 66. 7. 117.

 16. [-ררוע 60, 221 + ודי 61, 62, 64. 65, 66 2

,107 
 17. םכחלה -- םכחלח 2.

 אבה -- הבה 4.

 יתיהו 6.

 יתאבהו 76

 1[ ב

 אא

 1. ןיהכתו -- ןהכתו 60, 06 ניהכתו 2. = ויניע , 199. | תוארמ

2 ,+,,,, ,80 ,69 ,6,,11,13,17,18 

 106, 227, 252, 256, 260, 264, 00 ; קז1תס 100,135,

 מב -- הנב 1:60 --ואב 9%.  לודגה 5, 9, 11, 1317,

00 ,226,227 ,103,196 ,111,112,152,155,170,178 ,80,108 
 " 244, 2489, 1 200, 264 ; קתנתגס 10 7 וילא רמאיג נב 05

 וילא 2" 109. > יננה קזותוס וננה .
 2. אנ --יתלאוה אנ 80. = יתנקז , 86. | יתומ -- יתמ

 3. אנ ,194.  ךתשקו ךילת , 125. ךיתשקו 1- | הדוצו 6
 הדיצו 100. הריצ \ עפ --- הדצ 220 -- דיצ 0, 1

4 ,251 ;240 ,247 :219 :227 ,193 9 
 315: 059 -- ידוע [

 4. יתבהא רשאכ , תבחא
 ךכרבאו 9. רבעב - 168. | ךכרבת -- רשא +.

 5. תעמוש גד. | רבדב קופטס רבדכ ספ.  קחצי --קחצי ושע

 253. שע --וישע>ס- = יב \ ספ. ו ליו נבי מ לס הדשה
 ה דוצל !סזו6 דיצל 20-

 הלכואו 146 -- הלכאו

 הדשה לא 103-- 076 הדשב 5

 איבהל --- איבה תופ, 241. 423--1016 איבאל 1



 ו: 9

 ; ינב התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא לא אביו
 רשאכ יתישע ךרכב ושע יכנא ויבא לא בקעי רמאיו

 רובעב ידיצמ קדלפאו חבש תצנ שוק ילא זררבד

 תרהמ הז המ ונב לא קחצי רמאיו : ךשפנ ינכרבת
 ! ינפל ךיהלא קרוהי קדרקה יכ רמאיו ינב תצצמל
 התאה ינב ךשאמאו אנ השג בקעי לא קחצי רמאיו
 ויבא קחצי לא בקעי שו ! אל פפא ושע ינב הז
 ! ושע ידי םכידיחו בקעי לוק לל*קה רמאיו והשמיו
 ת*ר*עש ויחא ושע ידיכ וידי וה יכ וריכה תלו
 ! ינא רמאיו ושע ינב הז התא% רמאיו ! והכרביו
 ךכרבת ןעמל ינב דיצמ קדלכאו יל הש*גה רמאיו
 רמאיו |: זרשינ ןיי ול אביו ללפאיו ול שגיו ישפנ
 שגו :ינב יל קדקשו ₪צנ קדשג ויבא קחצי וילא
 האר רמאיו זחכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו
 ! ץדוהי ואכרב רשא %%% קרדש* חירכ ינב חיר
 ברו ץראה ינמשמו שימשה לטמ שכיהלאה ךל ןתיו
 שכימאל ךל *וחתשיו שכימע ךודבעי :  שאריתו ןגד

 רורא ךיררא ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הוה
 תא ךרבל קחצי הלכ רשאכ יהיו : ךורב ךיכרבמו
 ויבא קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אצי ךא יהיו בקעי
 שכימעטמ תצוה כג שעיו ! וריצמ אב ויחא ושעו
 דיצמ *רכאיו יבא כאקי ויבאל רמאיו ויבאל ביו
 ויבא קחצי ול רמאיו : ךשפנ ינכרבת ר*בעב ונב
 קחצי דרחיו : ושע ךרכב ךנב ינא רמאיו התא ימ
 דצה אוה תצופא !מ רמאיו דאמ דע קדלדג .הדרח

 והכרבאו תנובת םכרטב "לכמ 'רכאו יל תוביו דוצ

1 4. 

.1 10116 :284 ,279 ,271 ,264 ,260 ,263 ,248 

 הליכאיו 80. | דצמ 9.
 80. ןיי -- ן* או
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 196, 260 ; קזננגס .
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 18: 111. | ךכרבמו 0, 69,120, 271, 277: 279, 282, 283, 4.

 40. רשאכ , 95,1וז.  הלכ--רבדל הלכ 80.  בקעי - - ךא יהיו
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4 4 ,230 ,227 ,196 ,112,136,150,152,168,18%,190,193 

 253, 260 ; קזגזתס 100, 185 -- ראבעב 6. | ינכרבת ,7-

 ךשפנ , 189 -- ךישפנ +:

 32. התא --ינב התא 9.

 146 -- ךתרכב 7.

 23. הלודג ף, 11, 17, 6, 80,108,136,155,616--ד טק[

 אפא 109 --אופיא 5, 13, 17, 7%, 108, 120, 136,

 186, 196, 223, 226, 248, 200 --- אפיא ף, 80,150, 13 ; [0ז:6 1.

 דיצ -- דיצה 129. | אובת --אבת 1, 5,, 11,186,

 4, 108,ו00,זו) 1 6% 191,227

 2%3) 200,61ף. - והיכרבאו 9.

 = הלכאו 6
 ול שגיו טק. 28. 155 -- ש

 השג -- השג קשו 9. הקשו

 ול טק.18. 18%. | תא , 699. | הכרביו 6

 האר ,178. | ינב קזנמוס ינב נב 4

 הדשה 9: 69, 10; 193; 196,

 בורו 248,260. | שוריתו 7, 64

 ךנב (טק.זג 152. | ךרוכב

220. 
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 8 6 5 צץ

 ₪ ב42 2 2 |ם(- 2 -ר- 2 תיל 55 שו = 18

 -כ- -כח הכח חח חח ד חה ה ה וע)

 ב - עבש = - --5----7
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 = - הוה ד חח תורקה - 20-70-7677
 < - - 7 ךשומאו - - 5-7 77777 ד 21
 - חכה הכח חחח חד ההרה 5-7ד 22

 ---ררדרר דחה לוקה - - - והשמהו
 תוריעש =-- - -- ד 72-77-34
 - 7777777 ד התאה ------55 4
 = - ה ה ה ד *לכאו--השגה --- 5
 = = -כל = ד הד דד חה ה 26

 - רח הש דחה הדחה ח החד - - חד 27

 ןאר - 2-77 - 2 - = 2-3
 - - - והכרב - < - אלמ קרדשה - = - - - -

 --ה הררי ריריידרדדרררחחח 28

 -7- 77 ד ווחתשיו - - - - - - !שורתו - - 9
 ב7 ₪ ₪ ₪5 שש 6 ₪ אש סש שת ₪2 ₪2 02 ₪0 = - = = ה

 = -רח -כח חח ה חח חה דחה ריחחח 10

 --דדדדהדד סע| - -----7-777 11
 - דד 7 םוק - ---- 7-7 77 ד

 - ד ללא 7-77 77 ד רובעב - - 2

3 0 = 
 דצה %%* ופה 'מ - - 2-3 - 027777

 :.אג.צב צב ₪

 עבש -- הבש 2

 ידצמ 1.

 ארקה -- ארקא 7.

 זָ- ךרוכב 64, 6%, 127, 183, 107: 114, 6
4 1076 ; 670 ,334 ,221 ,127 ,6% ,64 

 20. ונב לא -- ונבל 61. | אצמל ,
 21. ךשמאו 66,127,:6, 4

 92. והשמהו -- והשמיו 61, 62, 64, 127, 221 -- והשומיו 65 --

 והשיו 66 -- השמיו 363 0. בוקעי 2.

 21. תורעש 6% -- תריעש 4

 27. חיריו 62, 64, 65, 183. 134, 670. | וידגב ,1

 28. ןתיו --ןתי 64, 65, 66, 127,334 -- ןתו 1ֶפָק. 4 םביהלהאה 5.
 ןגיד 197. | שריתו 61, 62, 64, 6%, 71.

 40. יהיו 27-- ו 1.
 31. םעיו -- שעיו 61, 62, 64, 6%, 00, 127, 197, 221, 334, -

 32. ךרובב 61, 63, 64, 6%, 66, 127, 197, 2

 23. דע -- דעאאאא 61. | ופה --ופא 62, 65, 183, 670 -- אופא
 63: 64,127,197:334.  דצה --דוצה 62, 64. םכנ 6

0 

 תע כב

 19. אביז , 200. | ויבא לא , 4.
 19. לא -- ושע לא 18%.  ויבא , 103 --'בא 1%2. | ךרוכב
 10%. תרבד רשאכ --- תרבד ינתיוצ רשאכ לככ 111. | ידצמ 5:

 ף,זנ,זככ 60, 81, זס 111, 126,120,112,160,170 4.

 רבעב 136,160. | ינכרבת , 15% --יניכרבת 24 ,
 20. רמאיו , 69. = = הז !סצז6 תאו 120. | תרהמ , 196 -- תרהימ

 זֶסָג -- התרהמ 6. | איצמל 60, 100, 112, 136, 223, 7.

 כ ד רמאו 9
 21. השג בקעי 00. 4

 ףד
 22. בקעי ז%-- בקעי לא ₪.

 וחשמיו רמאיו < 1. לוקה 18, 60. 80, 125, 191. 3:

 קזממס 80,109,1%%. לוק -- לק 144,186 -- ק 5.
 21. ושע -- - -- אלו ; 69. = וריכה -- ורכה 9,18. | ויה ,.

 יריב (סעז6 ידיב 201. | ןשע , זפ0. = ויחא , 5, 170 -- יחא

 ז-רוריעש 9, 60,136. 155, 13,239 ; קזומס 80 -- תרריעש 7
10 10116 ; 248 ,2444 ,228 ,227 ,184 ,168 ,,,, ,5 

 --[רורעש 111,7%.  והכרבָאו 1: :

 24. 00. 75,109.  התאה :56. ושע ,.

 25. השיגה 9,11,17,18, 69, 75, 80, 81, 89, 95.,. 0

,7 ,125:129:132:116,150,155,158,178,190,193,190 

 ךשמאיו 80 -- ךשאאו

 קחצי , 104. | והשומיו ₪.
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 ויבא ירבד תא ושע עמשב %*%* ! היה' ךורב םג%

 ויבאל רמאיו דאמ דע קדרמו קרלדג הקעצ קעציו
 קדמרמב ךיחא צב רמא'ו :  יבא ינא כג יגכרב
 בקעי ומש פצרק יכה רמאיו + ךתכרב %+* קיו

 קדתע קדנהו חקל יתראכב תא םכימעפ הז ינבקעיו
 ןעיו + קרכרב יל תלצא אלה רַמָאיְו יתכרב חקל
 ויחא לכ תאו ךל ויתמש ריבג ןה ושעל רמאיו קחצי

 ָאופא הכלו ויתָּכִמִס שריתו ןגדו שידבעל ול יתתנ
 תחא הכרבה ויבא לא ושע רמאיו :ינב השעא המ
 ולצק ושע אשיו יבא ינא פכג ינכרב יבא ךל אוה
 ינמשמ זרנה וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו - : ךביו
 לעו :לרעמ% םכימשה לטמו ךבשומ קדיהי ץראה
 דירת רשאכ היהו דבעת ךיחא תראו היחת ךברח
 בקעיו תא ושע םכטשיו ! ךראוצ לעמ ול*ע תקרפז

 וברקי ובלב ושע מאיו ויבא וכרב רשא הָּכרבה לע
 הקברל דגי :יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימו
 בקעיל ארקתו חלשתו לאדגה הנב ושע ירבד תא
 שחנתמ ךיחא ושע קדנה וילא רמאתו ןטקה הנב
 ףל חרב ושפוקו יל*אקב .עמש ינב התעו . + ךגרהלןצ
 דע טכידחא ימי ומע תבשיו : הנרח יחא ןבל לא
 ךממ ךיחא ףא בוש דע :ךיחא תמח בושת רשא
 םכשמ ךותחקלו יתחלשו ול תישע רשא תא חכשו
 הקבר רמאתו : דחא שכוו שככינש שכג לכשא המל
 בקעי חקל שכא תח תונב ינפמ ייחב יתצק קחצי לא
 ! שכייח יל המל ץראה תונבמ הלאּכ תח תונבמ השא

24 

 650 2: קווגמס 129,155. לבא 17 --ןיבא 2, יבא א כנר
 , 223. יבא 2"-- רמאו יבא 200. | ןשע , 80.  ולק ,152 -

 ולוק 11,136, 220 -- ולק תא 5, 150 -- ולוק תא 545
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 226,61ף. - רמאתו -- רמאיו :909. = ךיחא -- ךחא
 םכחנתמ -- םכחנתמא 69. = ךל , 80. | ךגירהל 1.
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 גק.דג5 155.  ףא -- ףא ה 05. | ךממ [טק.14= 229- תא ,4
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 14. עומשכ ז84,248,260. | ושע (סז6 וןשע 2. תא 0-4

 ירבד תא ₪0 223.  -ויבא -- ויבא קחצי 60. | הלודג 0. ד 7
 60, 108, 125, ,, 4 ויבאל , 1 נופר

 182 -- ךא יניכרב 196. | ינא , 157. יבא טק. 12.

 2%. אב רמאיו (טק.8 81. | המרמ 136 -- מרמב 0.
 ךיתכרב 3, 260 -- ךתכרב תא סף, 18, 60, 10, 120, 196, 4.

 46. בקעי ומש ארק בקעי יכה 80. | ומש , 75. = בקעי 4
 יתרכב ₪ יתכרב 157 -- יתרוכב 5,136. = קל ₪48

 התע הנהו < הנה התעו 18-- \ 80 -- טק. 0. חחקל , 80

 100. .  יתכרב תא סף. 170, 193: 244: 247,248. | אולה 4
 יתלצא 6.

 46. 37. םבירבעל = - = = - = ברש הכרב 15 ם1-
 27. ויתמשנ 170, 106 היתמש 6. ל עגפ 52. תאו 58

 178 -- תא 186,196. | םבידבעל -- ידבעל :01. | שריתו ןגדו
 ויתכמס \ 18. | שוריתו כ 11, 13, 60, 108,120, 136, 181, 4

 הכלו -- ךלו 60. 120, 181 ; קזנס 158 ; סע 155.244. - אפא
 00 -- אופיא 5, דד, 17,לפ:80 108126,

 240. 200, 264, 600 תוגז8. -- הפיא 6, 144, 261 -- אפיא

| 1 .180 

 28. ושע , 9, ויבא , זסז -- ובא . איה : 29

4 ,251 ,251 ,230 ,227 226 ,150 ,16 ,132 100 ,108 ,104 



 5 ה[ נצ 51 ו:

 הקש 270 אא

 ול רמאיו והוציו ותא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו

 זכרא הנדפ ךל כוק : ןענכ תונבמ השא חקת אל

 תונבמ השא שסשמ ךל חקו ךמא יבא לאותב התיב

 ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו : ךמא יחא ןבל

 םשהרבא תכרב תא ךל ןתיו : םימע להקל תייהו

 ךירגמ ץרא תרא ךתשרל ךתא ךערזלו ךל %*%%

 תרא קחצי חלשיו : שהרבאל םשםיהלא ןתנ רשא

 ימראה לאותב ןב ןבל לא שכרא הנדפ ךליו בקעי

 קחצי ךרב יִכ ושע אריו : ושעו בקעי םא הקבר יחא

 שמ ול תחקל שרא הנדפ ותא חלשו בקעי תא

 השא חקת אל רמאל וילע וציו ותא וכרבב השא

 ךליו ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו : ןענכ תונבמ

 יניעב ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו : שכרא הנדפ

 תלחמ תא חקיו לאעמשי לא ושע ךליו + ויבא קחצי

 וישנ לע זרויבנ תוחא שכהרבא ןב לאעמשי זרב

 : קרשאל ול

 תצצו הושרפ

1 

2 

3 
4 

5 
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 1011 זכוקמב עגפיו : הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו

 שכשיו שוקמה ינבאמ חקיו שמשה אב יכ םש ןליו
 קדנהו שכלחיו ! תוהה שכוקמב בכשיו ויתש*ארמ
 קדנהו הדמימשה עיגמ ושארו קדצרא בצמ שלפ
 בצנ הוה' הנהו :וב םכידריו םכילע םיהלא יכאלמ
 יהלאו ךיבא שכהרבא יהלא קדוהי ינא רמאיו וילע
 קדננתא ךל קדילע בכש קרתא רשא ץראה קחצי
 המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו :ךערזלו
 קרמדאה ת*חפשמ לכ ךב וכרבנו קרבגנו האנפצו
 ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו :ךערזבו
 רשא דע ךבזעא אל יכ תאזה המדאה לא ךיתבשהו

0: 

 6. תרא קחצי ךרב 00. 8

 11. | םכרא -- םכדא 82. | תחקל -- ת 9.  םםשמ , 18%--
 םכשמ %לאא 129.  וציו ותא וכרבב (גק.186 102.  וציו--
 ויצו זקס.  וילע (ס76 ןילא 10. אל 076 ול 103. השא 2"

 קוגתס השע 2. | תרונבמ 9:8

 7. ומא , 9. | םברא -- םכשמ ול תחקל םכרא ג.
 9. ארי 6738 1. - ןענכ --ןע שק. 4% 1 ויבא , 4.

 9. חקיו -- חקיו ןב 200. | תב 58 152.  םבהרבא ןב ,.

 תוחא -- תויחא ז7. | תיבנ 5.152. | לע 28 60. ול ₪ אל
 15% -- טק. 4 :

 זס. ראבמ בקעי אציו 11:69. 1ת8]סנ15ט5 ; 13 - בקעי אציו 5.

 תו4]סז. 12( --- אצי טסא תו4]סז, 61 סזתג13 ; 136 --- ח0]4 ; 6

 95,12521160ז 51,170,189,193,260,277,279,283,284,286,300'.

 וז. ענפיו -- ע ו4]ט 6. 160. | ינבאמ -- אמ טק.זג-
 ויתושארמ ף. 13: 253, 200 : קזוווס ,.
 12. םכולחיו 1ג:129. | םבלוס 60-

 תרא \ 69. | ותא -- ותוא

 בצומ ז3,18 ; קתותוס

 זקס. | ושוארו 13...  המימשה -- םכימשה ף. | יכאלמ ₪ יכלאמ
 116. | םכילוע 13, 60,109, 1ף3. | םכידרויו 13, 69, 1.

 13. בצינ 69. | הוהי 2" 103. | ךיבא , :9)9-  בכוש 0

 111,264. ךערזלו הננתא ךל הילע טק. ז41. קב. | הנינתא 6.
 ךיערולו 1.

 14. הנפצו -- הנפצ 120, 116, 181 -- הנופצו 11, 17, 69, %

 108,132, 252,253 -- הנופצ ז58. ךב --המדאה ךב

 תחפשמ -- ת , 12% -- תוחפשמ 5, 9; 11, 13, 18, 69, 80, 101

 108,11ז,155:190
 16. יכנא -- בצנ יכנא 10 18ז. | ךיתובישהו 6 29
 -- ךיתבישהו 75, 80, 8, 111, 12, 150, 155, 184,180, 7

 247, 240, 251, 260, 264, 288, 600, 60סז ; קזווס 8 -- ךיתובשהז

 108,132. המדאה -- אאדאה 9. | ךבזעא אל יכ תאוה , 9.

 דע קזומס תא 24+. תא יתישע םכא !טק, 11. 82. .רשא תא יתישע
 80. יתישע -- תישע 11 -- יתישע יתרְבִד זסֶפ. .תא 9.

12 
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 ז. בקעי לא -- בקעיל 1.
 2. ריב -- תב 65,183 -- תאב 62 -- התיב 46 0

 יבא לאותב , 1.
 : התא 127... ף. םכא -- בע 7-

 . ווציו 61, 62: 64, 65: 66, 127. = וילע קזוומס ךילע 6.
 . וישנ -- וישנא 4.

 . ןליו ₪ ןילו 66 -- ןילו 61.61. |  ותשיארמ ₪ ותישארמ 1
 62, 63, 64, 65, 66, 127, 183,197, 221,670 -- ותשארמ 3

 0. בבשיו -- םבכשיו 4

 12. הנהו -- הנאהו 62. | ביצמ 71.

 םבילע , 61 -- םביאלאע 4.
 13. הנהו - ו , 61. | ביצנ 5

 16. ךתבשהו םכא -- םםבע

> 

 3 כ -

 ושאארו 1.

 תפפי

 ז. לא 55 116. ול ,173. | תרונבמ -- ב 6%

 2. יבא -- יהא 9,129: 1076 3. - קו קזנמס םכקו 194-

 השא ,ף. | תנבמ 223. | ןבל תונבמ -- ןבל ת טק. 4 4.

 ךמא יחא , זז. | יחא -- יהא 9%. | ךמא , 103 -- ןימא 1.

 2. ךתוא 80,184: קזנמס 168. | ךבריו 13. | התייהו .

 להקל -- תהקל ף.
 4. םכהרבא -- ךיבא םכהרבא 109.  ךערזלו -- 'רזלו 8. וה. =.

 ךירגמ ץרא תא ךתשרל ןתא ךערזלו גק. 781: 0118020045 6
 ץרוגכ 5, 9.11, 13, 60. 80, 81, 108, 120, 132, 150 2,

 193 226, 228, 244 247, 245, 240; קזנתס ספ, 168, 615 --ךרגמ
 139 -- קנופממס ךרונמ 9. תכהרבאל -- ל 5.

 5. בקעי תא קחצי -- 'קעי תא 'חצי 9. = ךליו ,, 166 -- ךליושעו
 םכרא ,18ז -- קחעס םכדא 136. | ןב -- ותב קוס



 זפצצמ

 ותנשמ בקעי ץקייו : ךל יתרבד רשא תא יתישע שא
 : יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב הוהי שי ןכא רמאיו
 שכא יכ הז ןיא הזה שוקמה ארונ המ רמאיו ארייו
 רקבב בקעי שככשיו :םכימשה רעש הזו שכיהלא תיב
 התא םשיו ויתש*ארמ שפכש רשא ןבאה תא חקיו
 ;שכש זרא קורקו !קדשאר דע ןמש קציו קדבצמ
 ריעה םשכש *זול םכלואו לא קריב תווהה כוקמה
 זכיהלא היהי םא רמאל רדנ בקעי רדיו : הנאש*ארל
 יל ןתנו ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ינרמשו ידמע
 תיב לא שולשב יתבשו : שבלל דגבו לכאל שחל
 רשא תאזה ןבאהו : שיהלאל יל הוהי היהו יבא

 יל ןתת רשא לכו םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש
 : ךל ונרשעא רשע

 ]א

 תנר'ו = ! םפדק ינב קרצרא ךליו וילגר .בקעי תושיז
 טכיצבר ןאצ ירדע השלש שכש הנהו הדשב ראב הנהו

 הלדג ןבאהו םכירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ הילע
 תא וללגו שכירדעה לכ המש ופסאנו :ראבה יפ לע
 תא ובישהו ןאצה תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה
 בקעי שכהל רמאיו ! המא*קמל ראבה יפ לע ןבאה
 זכהל רמאיו :ונחנא ןרחמ ורמאיו שכתא ןיאמ יחא
 רמאיו :ונעדי ורמאיו רוחנ ןב ןבל תא שכתעדיה
 ותב ילחר קדנהו שכולש ורמאיו ול שכולשה שכהל
 לודג כויה דוע ןה *** רמאיו : ןאצה שע האב

 : וער וכלו ןאצה וקשה קדנקמה ףסאה תרע ל
 וללגו שכירדעה לכ ופסאי רשא דע לכונ אל ורמאיו
 ונדוע : ןאצה וניקשהו ראבה יפ 'רעמ ןבאה זרא
 יכ היבאל רשא ןאצה שע האב "לחרו שכמע רבדמ

 כ 3

 קזותוס 9.

 קזותס 4

 21. םבולשב -- םכ ג

 שכיהלאל -- םכיהלא 0.
 22. םםיהלא -- ךמע םכיהלא פג. לכו --ו 136. רשע יל ןתת
 טק. 109. יל, 2.  רשע--ר !טק.135 גז. | ונירשעא .

 4 ךל 48 תא 20:55 טק. |

 שובלל ף, 108, 100 136, 166, 196, 226, 21 ;

 יל הוחי ,\ ד992: ל

 1. בקעי -- רמאיו בקע 109 -- אבקעי 125. | וילגר -- תא
 ןילגר ג.

 2. חדשב ראב < ראב הדשב 80.  שבש ,18ז. | יכ--ןיכב

 םכירדעה -- רדעה
 הלודג ; 11, ז7, 69, 4

 אוהה 94 -- איהה 9, 100, 227, 251,

 109. | ןבאהו -- תאזה ןבאהו +.

.5 ,100,125 

 3. ופסאינו 196. = לעמ -- מ ,.

 109. | ראבה ------- וקשהו , 193. | תא 2", 69. ובישהו
 -- ובישחו 81. לע --לעמ 246. | המקמל , 150 -- המוקמל

 17,690, 111,120,112,155, 160, 106, 226, 244 קתותס

 4. בקעי םכהל ₪ םכהל בקעי 80. | יחא 28 6.
 5: םבהל 05 -- בקע* םכהל 69.19 תא וש. |" ןב ו

 גנק.  רוחנ ןב 06 רוחנמ 89. | ורמאיו רוחנ -- 'מאיו "וחנ .

 ןרמאיו -- רמא'ו

 6. םבהל --ה טק. 185 6.  םכולש -- םולשה -- 'ולש - - ולשה 0.

 7. רמאיו -- םכהל רמאיו ף5. = ןה -- ןהל 7%. = שבוי 100. -
 לודג -- לודג8 3. = ןאצה -- ןאצה יער 10ְס.- = וכלו -- וכל

 וער -- וערו 1ף0 -- אר +.

 8. ופסאי -- המש ופסאי 7.

 ןאצה -- ןאצה תא 69
 ף. ונדע ז,5,11,18, 80,150,18,1סְ, 226 -- !דוע 0
 םכמע -- םכמע םכע סָג- | ןאצה -- ן , 81. | היבאל רשא ,60-

 הער -- העור 69,184. | איה 1. 5, 6. 1,

 180, 221, 226, 227, 2%1; 253; 6ף2 : קתנתס 80, 128 ; 06 4.

 אבה -3- טה ראבה

 וניקשהו -- ונוקשהו 152. |

 סט 5 א מ. 1.

16 

8 21 

= = 5-9 = = = ₪ - 

 כ = כ תשא המ == == יוכי ה ו

 שש גו שש וש שק מ "5 המ | ד המ וה וה או

-00000 70 00 = 0 ₪ ₪ 

0-79 = - 

₪ ₪ ₪ 

 הש ושש (==| == שו == = | == ניר ל | תי כ = = 7

 = = == 50 0 5 חה --

 וש ! = בש ו שש 2( (=ש| |( == שו כ )ה (הפ\== = וכ שן הפ == ל

=- ₪ == ₪ 5 = ₪5 

 6 42 2 טז

2 

 ץ )₪ 6 א.

 - - - ןבאאו אהה ----7---
 ירו יערה [לב וש

 2 בב ה == ו ב | ו | = שי

₪ 9 = = == == = = = = ₪ 

 כ | שש 2 2 = שש | 2 | == || | אש | == == || -שח שש | == | | 5 ה = שה

 == = =ש = = = == == שח = = = 5 5 = 5 שר =

 = 2 ש 2 | 2 022 = = == || == == = | =

5 5 5 5 ₪ = = == = = = = 

5 2 

 17. ןיא , 64. | םכא קוותוס םכיא 1.
 19. ותשיארמ ₪ ותישארמ 61, 62, 63, 64, 6%, 606. 127, 10

 670. = .הביצמ 4.
 20. קבעי ₪ בקעי 61, 62, 63, 64, 65, 66, 127, 1

 22. ןבאהו ₪ ןבהאו 62. רשע -- רשעא 7

 םביציבר 61, 62, 63: 64- 5" פ ,.
 לעא 4.

 . הנהו הדשב ראב ,
 . ובישהו ןאצה תא וקשהו טק. 4

 . בםוקעי 2. 5. םםתעדיה אא 6.
 . רע אל -- תרעל 4

 . ופסאי -- ופפאה 127 -- ופסאיה

.670 ,127 ,66 

 ף. ונדוע = ונודע 1.

 ונקשהו 61, 62, 2 סמ רד = ₪8

 םכהמע 1פְק. | הער -- היער 62, 4

 /23:/2)- ו

 אתת.

 . 16. ץקיו 3 7 9,108, 11ז, 120112, 150, 170

 103: 221, 220, 252, 200, 288, 700. | ותנשמ --שמ ותנשמ 21:

 16,17. הוה ----.-- יכנאו , 5.

 17. אריו 69,170. | רמאיו ארייו -- רמאיו ותנשמ בקעי ארייו
 211. - ארונ--ו.9. - תיב ,.

 18. םככשיו 06 םכוקיו 150. | חקיו , 129 -- טק.

 ןבאה . 5. ויתשארמ -- ויתושארמ 9, 2%2, 2%, 260, 264 ;
 | ומתס 136. | התא -- ה , 132. | קציו -- אקצי 109 --ק 2

 ץג. 4
 19. תא , 9,155,168, 248.  םבש ,15ז. | םכוקמה שכבש תא
 טק.136 173. | אוהה -- הוה 18 -- קזומוס אוה קב. | לאתיב
6% 227 ,225,226 ,100,132,136,15%,160,177,181 
 260, 601,602. | הנושארל ף, 18, 81, 100, 181,103, 252, 1-
 20. בקעי ,18.  רדנ 180. | היחי -- היהי שי זֶסָג. | ידמע
 109... ךרדב -= ךרדב רשא לכב סל. " ךלה 1, 0, זז,

,106,221 ,103 ,111,128,120,132,1%0,1565,186,180 100 

 227,239:2%3.  *ל ;178,2234. | לכאל , 80 =- לובאל 1



 ל 3 תא

 תב ללחר תא בקע' האר רשאכ יהיו 1 אוה הער
 בקעי שגיו :ומא יחא ןבל ןאצ זראו ומא יחא ןבל
 ןבל ןאצ תא קשיו ראבה יפ לעמ ןבאה תא לגיו
 : ךביו ולאק תא אשיו לחרל בקעי קשיו : ומא יחא
 קדקבר ןב יכו אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו
 זרא ןבל עמשפ יהיו .! ;ריבאל דאגתו ץרתו אוה
 קשניו ול קבחיו ותארקל ץריו ותחא ןב בקעי עמש
 שירבדה לכ תא ןבלל רפסיו ותיב לא והאיביו ול
 קדתא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו + קרלאה
 יכה בקעיל ןבל רמאיו 1 שימי שדח ומע בשיו
 : ךתרכשמ המ יל הדיגה םשכנח ינתדבעו התא יחא
 הנטקה שכשו האל הלדגה שש זרונב יתש ןבללו
 תפיו ראת תפי התיה לחרו תוכר האל יניעו : לחר
 עבש ךדבעא רמאיו לחר תא בקעי בהאיו : הארמ
 יתת בוט ןבל רמאיו ! הדנטקה ךתב לחרב וםינש
 ! ידמע קרבש רחא שיאל קדתא יתתמ ךל קדתא

 שכימיכ ויניעב ויהיו םפינש עבש לחרב בקעי דבעיו
 הבה ןבל לא בקעי רמאיו :התא ותבהאב םכידחא
 ןבל ףסאיו : הילא האובאו ימי ואלמ יכ יתשא תא
 ברעב יהיו +: התשמ שעיו םםוקמה ישנא לרכ זרא
 קרילא תנביו וילא קדתא אביו ותב האל תא חקיו
 ותב האלל ותחפש הפלז תא הל ןבל ןתיו : %%%%
 לא רמאיו האל אוה הנהו רקבב יהיו :  ;דחפש%

 ךמע יתדבע לחרב א*לה יל זרישע תאז המ ןבל
 ונ*מוקמב ןכ השעי אל ןבל רמאיו :ינתימר המלו
 הנתנו תאז עבש אלמ :הריכבה ינפל הריעצה תתל
 דוע ידמע דבעת רשא הדבעב זראו זרא כג ךל

 ד

 16. םבש -- םכע 4
 106, 249 : 11תגס

 ז7. האל 0. 4. 4 ראת תפי התיה 0. 18: 1
 ראות 13, 17: 604 75 108, 100, 120 228 ; קע1ןגבס 4.

 18. תרא , 69. | לחר תרא -- לחרב 15% -- לחרל -
 הנטקה -- נט טק. ג 14

 19. התא יתת בוט ןבל טק. 14" 4.
 התא יתתמ ךל ,136. | התא 2%"-- התוא 1. | רחא שיאל --
 רחאל 132. רחא , 80. הבש -- אבש וָג- ידמע טק. 3 1.
 20. לחרב -- הנטקה ךתב לחרב 80. | ויניעב -- וינעב 1%7 --
 ו.152. | סידחא 6ונסז6 17ק08. ( גם 667 1100816 ) קזס םםידחא.

 ותבהאב -- 'בהאב 6. 11. 0.

 21. תא , 5. 0 = 50 חב 1

 170, 177,189, 248, 253 -- תטתס 4.
 קזומס והלא 4.

 22. ףוסאיו 1ֶסָג, קזנתס 100. | לכ ,4
 טק. 80 112. | שעיו -- שעיו ה 112. | =

 23. ברעב 06 ברעכ ז. | ותב 1%"-- ותיב קזומוס +

 וילא התא -- א התא 0ק.ז88 זזז. וילא -- וילא ותב האל תא

 הלודגה 9, 7 7 12153: -

 התא ז%-- התוא 2.

 האבאו- 9, 2, 6
 הילא 0, 13. 140 -

 ' ישנא -- שנ

 80. | וילא התא אביו עמ ף. | אביו 2"-- אוביו 13. | הילא -
 יהילא 6

 24. הפלז תא הל ןבל ₪גק. 5 168. הל ,162. ותחפש--
 התחפש 150. | החשפ ותב ,ז1ק. | החפש -- חפש 170 =

 החפשל 6

 2%. אוה . 139 -איאזא + %"2

 155, 223, 226, 227, 249, 253, 650 2 ; (סזוט זז1. | ןבל

 ךמע -- ךמע ךתא ספ. | ינתמר 5,18, 181 -- ינתימיר 6, 15

 193 -- ונתימר 9.

 26. רמאיו -- ול רמאיו 12. אל ,ז29. ןכ ;,196. ונמקמב
 6, ,11,18, 80, 94 8, 10ְס,וזו,ו26,ו2כ, 162,188, 166, 8וע

 225, 216, 244, 256--)נמקב 227 --ונימוקמב 132,223 --ונימקכמב

 1,880,150 4. ינפל קזגזוס ינפלו 15%, 244-

 27. עבש 1%-- עובש 17, 6, 80, זסֶס,11ו,ו32,וסָּב ; קזוחס

 168 -- העבש 196. | תאז 1%-- תאו 1וֶפ6. | הנתנו 0ז הנתאו

 1%%.  תרא םכג 69. | הדובעב 69,184,196.  דבעת קזופוס

 דובעת גגג =--ידבעת 152, ירסע ;ז55  תרחא

 (2 5 א

10 

₪ 

 010 א

 8 א.

 ו ריר.

 -- = 0-9 0 רח ל | 0 שי | השל | 8

 ו

 -- רה רה דה 7 ה דה 0 0 7 רי 0 דה היכר ה 0-0 77--

-000- 0 0 0 0 ₪ ₪ 

 ₪ 0 כ כ כ כ קה כ ל | השק | ה כ כ כ כ ה 0 0 0 7 7

 -) 0 0 7 0 0 0 ה 770 700000

 - | = רכה 0 7% לכ 0 כ כ ה ו 0 0 0 0 7-

 ₪ = = 0 0 0 0 0 0 ל 0 0 0 5 5 5 ₪ ₪0 ₪

 - - 0 0 0 0 0 ₪0 7% 0 רש 80 7 777--

 1תשתתבה.בנננ.3

 ₪ = 7 ל 0 0 ה רה רש 0 רה 0 כ 0 7 0 7--

 = 0 7 0 0 0 0 0 0 0 ה כ 0 0 כ ל 0 7

 == = רה ה כ הש שח | כ כ 8 כ ל כ תחל | ה ה | ה ה 0 0 707 7-

0 7 5 0 5 0 = -- 

 = = 0 0 כ כ 0 כ 0 ל ה כ ל 0 כ 0 0 7 7 7

 ו יילך

 -- ₪ 5 = = = לק | |(\ | כ 0 0 0 0 0 הר -

 ו נחְְְְֶָלְץְ|ְתס== ביון

 0 0 0 0 0 0 שש 0 0 5

== = = = = ₪ = - 

 ! קרחפשל 70000000 ₪ -
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 5 4 1 ב

 . דיגתו -- דנתו 61, 64, 6%, 66, 127,764,

 . בקעי -- ק ; 65.  ותוחא
64, 65, 66, 127, 197, 4. 

9 7- 

 והאיביו 9

 ותיב לא -- ותיבל 71.

 15. םכנח -- םכנה 4

 16. הלדגה -- ד. 66.  לחרא 4.
 18. בקעי -- ק; 66. | ךדבעאא 4

 19. רחא , 6. 20. לחרב ,

 21. ןבל נק. 286 127. הבה -- אבה 4 7

 670. | יכ 58. 66. | אובאו -- אבאו 4.

 . המ -- אמ 62. | יל תישע -- יתישע 61. | ינאתימר 4.

 . ונימוקמב -- וניוקמב 66 -- ונמוקמב 61, 1

 27. דבעת < דעבת 4.

 ה

 אקעמתב

 זס. ייהיו 9. לחר ,9.  יחא 1" 5 198.  ומא יחא ןבל ןאצ תאו

 170193. רומא 150,157,"2. | בקעי שגיו , 221.  'פ לעמ

 ראבה , ז. | קשיו ראבה יפ לעמ ₪00.18. 168.  יפ -- ןבאה יפ

 109. תא "55 136. | 42 לחר תא 48 עמשכ 60.13 ו
13. 1 

 זז. לחרל -- לחר 7%. = ולק רא !סע6 דלוק ָפָג. < ולק ==
 ולוכ זז,13,69,100, 111,160, 184,226 4

 12. לחרל ;168.  אוה הקבר ןב יכו , 75. = יכו -- ןיבו 1.

 12,11. עמשב ----- הקבר טק. זג 60ת10466% 4.

 12.13. עמש ---- היבאל טק. 4: 1.

 13. עמשכ -- עומשכ 108 -- בקעי עמשכ 200. | בקעל ,.

 ותחא , 136 -- ותוחא 1, 17, 120, 244 -- וסע םכתחא 4
 ןל 2", זסָּנ- | והאביו 4, 95,128,144. לב -- ותיב לכ

 הלאה -- הלאה רשא 1.
 14. ול ₪. 130 6

 כימי טק. עץ34<=

 ז%. רמאיו ק.146 ז73 -- א% רמאיו 1.

 יחא ,1. | התא יחא < יחא התא וְסָּג. ינתדבעו -- ינדבעו ו.
 תכניח 9.  הדגה :זג,193. יל, 5,899.  ךתרכשמ --ךיתרוכשמ

 112,2וז ; קנותוס 168 -- ךיתרכשמ 89, 157, 196:

 ןבל ול -- בקעיל ןבל 150. | התא , 5.

 יכה -- יכה ךא 9.



 + זה עצת

 עבש אלמיו ןכ בקעי שעיו + זרורחא סינש עבש
 ןבל ןתיו : השאל ול ותב לחר תא ול ןהיו תאז
 אביו + החפשל הל ותחפש ההלב תא ותב לחרל
 דבעיו קדאלמ "לחר תא כג בהאיו ללחר לא .םכג
 האונש יכ הוהי אריו : תורחא סכינש עבש דוע ומע
 האל רהתו :הרקע לחרו המחר תא חתפיו האל
 האר יכ הרמא יכ ןבואר ומש ** ארקתו ןב דלתו
 דוע רחתו |: ישיא ינבהאי קדתע יכ יינעב קדוה
 ןתיו יכנא האונש יכ הוהי עמש יכ רמאתו ןב דלתז
 דוע רהתו + ןועמש ומש ** ארקתו הז תא כג יל

 יכ ילא ישיא קדולי םכעפה זדתע רמאתו ןב דלתו
 : יול ומש *ארק ןכ לע וכינב קרשלש ול יתדלי
 הוהי תא הדוא שעפה רמאתו ןב דלתו דוע רהתו
 ! תדלמ דמעתו הדוהי ומש הארק ןכ לע

 אאא

 התאחאב לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו
 ;יכנא התמ ןיא שכאו שכינב יל הבה בקעי לא רמאתו
 יכנא זשכיהלא תרחתה רמאיו לחרב בקעי ףא רחיז
 ההלב יתמא הנה רמאתו : ןטב ירפ ךממ ענמ רשא
 : הנממ יכנא שג הנבאו יכרב לע דלתו הילא אב
 קרילא אביו השאל קרתחפש קדהלב תא ול ןתתו
 לחר רמאתו :ןב בקעיל דלתו ההלב רהתו :בקע*
 ןכ לע ןב יל ןתיו ילצקב עמש שגו כיהלא יננד
 זרחפש החלב דלתו דוע רהתו  !ןד .ומש דארק
 זכיהלא ילותפנ לחר רמאתו : בקעיל ינש ןב לחר
 ומש %* ארקתו יתלכי שכג* יתאחא שכע יתלתפנ
 זרא חקתו תדלמ הדמע יכ קראל ארתו :ילתפנ
 דלתו :השאל בקעיל התא ןתתו התחפש ;קרפלז

 תפכעת.

 33. רמאתו ןב 588 80. לכ רמאתו -- ה וליא םכעפה רמאתו
 יכ ילא ישיא 109. | יכנא , 95.: יל , זז -- ול 15% -- 06 ןב יל

 89:. | תרא םכג יל -- א םבג + כ. 24" 1 תב 6

 תרא ,1. ארקתו ₪6 ארקיו 9%.  ומש --ומש תא 2.
 2 התע , 190 -- 106 התא 140. | ישיא -- ישא

,227008 

 35. ןב א 157 -- ארקתו ןב 199. | םבעפה -- ה . 193 --התע

 םכעפה 69. | הדוא --הדא 18,111,196. חרא 5. | הארק
 -- ארק 9; 69.129,155 8ם.1ומ. דומעתו 27, 282, 284, 284, 6

 1. לחר -- לחרכ 0. אל , 80 -- ול אנקתו זז

 הנקתו 69. = התוחאב 155,181,184,1ֶס35ָ קוס 244. | בקעי לא

 -- בקעיל 18. | בקעי , 236. | הבה ;157 -- הכה
 תבימב , ז20.  התמ ןיא  םכאו תונב נסב ד

 לחרב -- ל , תם. גת. 15%.  רמאיו -- רמאיו 2. רחייו 4.
 תרחתה -- ה טק. 4% 14. בקעי 155 -- 06 רמאתו

 םכיהלא -- דלא םכיהלא 109. = יכנא . 9. = ענמ קגנמס 255 7
 ךממ -- ךמ טק. 4 6.

 3. ההלב --התלב 1%0. | הילא ל 151. = הנבאו -- אנבאו 4.
 ; + ןתתו 6 ןתיו 1-2 ול - 9. תא 4 1% התחפש יש"

 ותחפש 181. | הילא ,.
 5. ההלב טק. 4 244- בקעיל -- בקעיל ןב 15 ו ןב בקעיל

 ₪ בקעיל ןפי 2. ב2.

 6. לחר , 6. ילוקב 5:13,111,181,194,103,195 02

 צונתס 4 לע -- ארק לע 199. ןכ לע , 89 --ןכ לע לע 5

 הארק -- ה ,

 "7. דלתו ,129. | לחר -- לחר האל ף- | יניש 5.
 8. לחר , 80. | ילתפנ 18,155, 181, 103, 226, 237: קתותוס

 1 2% -- לאותפנ 17 --ילא תפנ 236 -- לת (טק.136 103. | יתלתפַּג
 .- ילתפנ < יתוחא 13- | םבגו +6
 106, 226,244: קנגמס 05,136. | יתלוכי 1,132. ומש -- תא

 ומש 1500: /

 9. הדמע -- מע 244. = תרדלמ -- תד 2.186 196.- חקתז
 קוס ארתו ף. = התא -- ה ,4

 1 א.

 - 5 (2 5 א 56.

28 2-9 ₪ > = = 2 

 ו 29
 = -- ₪ ה ₪ 7 ד 20

 - -- ד 9 ְ ד 21
 - -כ- הוד דחה הד ד ה ה 2

 קן 8% תא וכ - שוא
 א ב ו כ ה 3

 היו תושיה = ה = א 4
 == הלשו ישקשו ל בו | כ 2 שו 0/2

 = = = תדאהק | == = שה | -
 = - 77 ידןא - - - = 7 7הדהה7ה | 5

 6.4 קש זו

 התוחאב - = - 2-7 דחה 1

 ו א ו ו 2

 5-5 רה כ-3 כ | 0 ידבר ה א כב 0 ו רב ה בש ב לפרק 3

 .ש שה שב | הש = 2 ושש תא תש == הש = ו = קה ה 4

 = -- 7-7 ה רהההח 5 6
 - - 7-7 7 ה - 'לוקב ו

 ל שה שה יה 7
 - - - ל%תפנ - - - - כ-0777 8

 -- אא -----7 שכגו יתוחא - - - - - -
 = = = ה ₪0 שש 0 רש ₪ 7 7 - 9

 שירש יש שש ו-0[ = נס

 5 1 ג. צג ₪

 30. דבעיו -- ע , 5. 21. תא , 4.
 32. יינעב -- 1

 23. האונש < הואנש 62. = יכנא -- יכנ
 . כעפה התע טק. 146. 127. | הולל 7-2
 334.  ילא 61, 62:67 64, 65, 66, 127, 221, 164 11005. 4%

 תברמנב 7% הארק -- ה 2.

 25. דוע -- דאוע 62. | ידוא -- הדוא 7
 אומש 2.

 ז. התחאב 63. | בקעי לא -- בקעיל 62. | הבה -- אבה
 2. רשא 98 64. | ךממ -- ךעממ 61 -- ךיעממ 62, 64, 65:

' .670 ,183,197 ,127 

 3. אב -- אאב 127. | יכורב 2.
 4. הילא אביו השאל (טק. 74 7.

 8. םכע -- םכא 6700 006 62 תחא

 אא -- תא 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 183, 1.

 9. הרמעא :27.

 == ההוויה וויקי להודו

 את

 < 28. שעיו -- אשעיו 6.
 תאז , 9.

 אל 136: ₪46

.4 , .1 020) .20 

 -- הלב תא ההלב תא 6.
 התחפש 15%, 0:6

 עובש זזגנ,112,1סָב ג קוס 4

 ול 2" 9, 18, 60, 80, 150, 100, 12, 248, 100 ג 06

 השאל ול ,-

 ותב לחרל ןבל ןתיו , 0.
 ההלב -- הלב

 ההלב תא
 ותחפש --

 1 30. אוביו 13. לא ,178-- תא 169. | לחר תא םבג בהאיו
 199. תרא םכנ . 69. :: רובעיו 'זס8- = ומע 502 ו צנוע

 1076 הנש 244.  תרחא 4

 31. האנש 18. | המחר --ה 69.
 32. 4 ארקתו 34 הרמא קת. 146. 6סם1ק4:6 171. - ומש -=

 וןמש תא 1, 6 + 106, 4.

 ןבואר -- ו , 120. = יב הרמא , 100. | יינעב -- ינעב 18 -- תרא

 יינע 281..- ישיא - ישא /



 ל תקע ב . 24%

 דגב האל רמאתו !ןב בקעיל האל תחפש הפלז

 ןב האל תחפש הפלז דלתו !דג ומש תא ארקתו
 תונב ינורשא יכ ירשאב האל רמאתו : בקעיל ינש
 ריצק ימיב ןבואר ךליו : רשא ומש זרא פורקתו
 האל לא שכתא אביו הדשב םכיאדוד אצמיו שכיטח
 ! ךאנב יאדודמ יל אנ ינת האל לא לחר רמאתו ומא
 תא םכג תחקלו ישיא תא ךתחק טעמה הל רמאתו
 קדלילה ך*מע בכשי ןכל לחר רמאתו ינב יאדוד
 ברעב הדשה ןמ בקעי אביו :  ךאנב יאדוד תרחת
 יכ %%%%+ אובת ילא רמאתו ותארקל האל אצתו
 ;רלילב קרמע בכשיו ינב יאדודב ךיתרכש רכש
 בקעיל דלתו רהתו האל לא שכיהלא עמשיו : אוהא
 רשא ירכש שיהלא ןתנ האל רמאתו :ישימח ןב
 רהתו :רכששי ומש %% ארקתו ישיאל יתחפש יתתנ
 ינדבז האל רמאתו : בקעיל ישש ןב דלתו האל דוע
 יתדלי יכ ישיא ינלבזי שכעפה בוט דבז יתא שכיהלא

 רחאו :ןולאבז ומש תרא ארקתו סכינב קרשש ול

 שיהלא רכויו : קדניד המש תא ארקתו תב הדלי
 : המחר תא חתפיו זשכיהלא הילא עמשיו לחר תא

 : יתפרח תא שכיהלא ףסא רמאתו ןב דלתו רהתו

 ;רחא ןב יל הוהי ףסי רמאל ףסו ומש תא ארקתו
 לא בקעי רמאיו ףסוי תרא לחר ?רדלי רשאכ יהיו
 תא הנח : יצראלו ימוקמ לא הכלאו ינחלש ןבל
 יכ קדכלאו ןהב ךתא יתדבע רשא ידלי תראו ישנ

 רמאיו : ךיתדבע רשא יתדבע תא תרעדי זדתא
 ינכרביו יתשחנ ךיניעב ןח יתאצמ אנ םכא ןבל וילא

 : קדנתאו ילע ךרכש הבקנ רמאיו :  ךללגב ;דוהי

 תב

 יאדודב ךיתרכש רכש (0ק. 135 171. | ינב -- ךנב 15% --י ג
 14 132.  הלילב -- לילב 8מ.1ות. 152 -- אהלילב 120. | אוה

 -- אוהה 17,196, 248 ; קזותוס 128, 0
 17. לא -- הלא 109. | רהתו -- דוע רהתו 248. | דלתו -

 ב דלתו 10ָפ -- ןב דלתו 18%. = ןב בקעיל < בקעיל ןב 7.
 ישמח 1. 5: 9: 69: 7553 <, 7

2202 

 18. ירכש -- ירכש תא + יתחפש -- יתחפש תא 0.

 ישיאל -- ישאל ף,10ף. | ומש --ומש תא
 19. דוע -- רלתו דוע זפְפ. | האל 2.138 4. | דלתו האל ₪

 האל דלתו :1ַ.  ישש -- ישיש 14.

 20. יתא ,\ 69,100,132,157,170,178. | ישיא--ישא 9

 =- שיא 1%2. | יתדלי -- ותדלי 32. | השש 06 .השלש 1.

 תזרא ארקתו -- ומש תא ארקתו ומש ו 120. | תרא ,
 60, 150, 181,186 -- טק, 4. 4 ןולבז -- ןלבז 1099 -- ןולובז

 17. 17,109 12190 = ןלובז 1, 11, 60. 89, ,,,%

10165 ; 601 ,252 ,219 ,227 ,220 ,196 

 21. 00. , 184. .רחאו למ זס. דל 234. תב --הב
 תרא ארקתו -- תרארקתו 18. | תרא \ 9. 610

 22. רוכזו :08. | לחר -- חתפיו לחר 5. = הילא 1
 תכיהלא הילא ₪ הילא םכיהלא 109. | םביהלא 2" ,

 םביהילא 9.
 21. רהתו קתותס דלתו 3. | ןב דלתו נק. ז3[ 2.

 -- הוהי 69, 80, 157. | תרא 6.

 24. ארקתו -- ר \ 69 -- ת תוג]ט 6. 18. | תרא ;,

 ףסוי -- ו , 101. | ףסי רמאל , 104. | רמאל \ 81.  ףסי -- ףסש

 1,5.9,18,80,193. א ןב יל הוהי ףסי טק. זג6 זז.

 25. לחר , 13 -- לחרה זֶקָג. לא --תא 129.  ימקמ 8
 80, 81, 94 4, 10, 136, 1 44, 261, 256, 0 יצראלו . 1094 -

 יצרא לאו 152, 155,

170, 18% -- 

 ביחלא

 26. הנת - אנת 13. | תרא 1%-- לא גסָג.  ךתא -- םכהב
 ךתא 109 -- 6 ךתוא 184. | ןהב --שכהב 181. | תרעדי--

 יתעדי 13, 132 -- אתעדי 6. יתדבע -- יתדובע 184. | ךיתדבע
 ך 6

 27. ןבל , 104. | ןח יתאצמ אנ םכא (ק.זג8 2. ןח 9
 יתשחינ 9 3- ךיללגב 9, 13, 60, 244, 1.

 28, רמאיו -- וילא רמאיו 151. = הבקנ -- הבקני 0.

 (נ 5 א 4.

 צב 12 5 10 א 4.

 58 ג[

 יי יי ית .-'.-

 יי יי ישח"ססשסםתתה'.יו וב

 ו  יייווומ- -

 ₪ 0 0 | חל | ה םחל | | ל | | תל | תקל | ה | ה | ו ה 000-

 | יי לס -.

 ו - : ךינב - - - - - -
 = הללה - 5-7 הד ה

 --רררררדירירדידדחהה ; תצוהה

 א-ה ןךא* = .=כ 0 | כ

 - - - ן\לובג ------רררר ההדחה

 = - ה! 'צרא לאו - = - - 2-27

 5 24 וז

 . הפלז -- הנלז 361. | האל תחפש ,

 11. ירשאב -- ירישאב 62. | ינורשא ₪ ינרושא 1.

 14. םכיאדוד -- א , 61, 62, 63: 64, 65; 04.
 ומא -- ומע 63. | יאדודמ -- א ,,,70

 181,221. | ךנב 66, 221: 363 4.

 1%. ךיתחק 61, 62, 63, 64, 65, ,70. יתחקלו

 62, 64, 66, 127, 183,197,670. | ךמע 61, 66, 1.

 יאדוד -- א \ 61, 62, 63, 04, 65, 60,127,181,197. ךנב 4.

 +6. ראכש 127.  ךתרכש 66, 14
.1 127,182,107 ,66 ,6% ,64 

 21. הדליא 127. החמש -- עמש 1.

 26. ישנ -- ישנא 6ָב. | ידילי 61, 62, 64, 65,127,181,197, 1

 670. > יתדיבע 62. | ךיתדבע -- ו , 6.

 יאדודב -- א 2

 17. םביהלא -- ה ,.

 הק פת.

 10. הפליז 60. | ןב בקעיל טק. 4- 4.
 נז. דגב -- דג האב 152 -- דג אב 5, 17, 226,247,

 2%1,659'ק. | תרא ,150,155:196,244. - דג ומש תא 7.
.3 2 

 12. הפליז 6.

 יניש ז7-

 13. רמאתו טק. 8

 ינרשאב 0,

 האל --ה ,170. | בקעיל ינש ןב --ןב קעיל 9

 האל 0.186 100. | ירשאב --
 ינורשא -- ינרשא 9: 95: 109, 144, 152, 227 --

 בו (טק. דג. 12%. | ראה
 14. ןבואר --ןבואר יב 109. | םכיטיח ס,1ז 1. | םכיאדרד

 227,219 -- םכידוד 69. | האל לא 0ק.ז480 זֶָג. מא 6.

 אנ , 109. "ךנב -- ךנב 4.

 1%. הל ,109--האל 253. | ךיתחק 60, 22 -- ךתהקל תו
 229. | תא ז" 28 80.  ישיא -- שיא 0% -- ךש'א 5. | תא 2"\
 17,157.  'אדוד -- יאוד 18 -- (טק.28 160. | ינב [סע ונב 2

 .-- 06 ךנב 81.  לחר --לחר ןכל 151. | הלילה , 5 -- הלילב 9.
 16. ןזכ 018 +. האל 1% אבת 5 15 69, 80, 1

1 7 ,12012 ,100 ,108 ,99 ,80,959 ,82 

 194,191, 106, 223, 226, 227, 244, 248, 261,260. יכ אובת ==

 יכ אובת יכ 136. | רכש 98 109 -- קוס רוכש

 ינת -- ינתמא 5. | אנינת 4.



 זראו ךיתדבע רשא תרא זרעדי התא וילא רמאיו
 ךל ;דיה רשא טעמ יכ !יתא ךאנקמ קדיה רש
 קרתעו ילגרל ךתא זדוהי ךרביו ברל ץרפיו ינפל
 ןתא קדמ רמאיו + יתיבל יכנא כג קרשעא יתמ
 יל השעת םשכא המואמ יל ןתת אל בקעי רמאיו ךל
 ! רמשא ךנאצ קדערא קדבושא ;דזה רבדה %+
 דאקנ הש לכ םכשמ ר*סה זוכויה ךנאצ לכב *רבעא
 עכיזעב דאקנו אולטו שיבשכב שוח הש לכו אולטו
 אובת יכ רחמ םכויב יתקדצ יב התנעו :ירכש היהו
 פכיזעב אולטו ד*קנ ונניא רשא לב ךינפל ירבש לע

 ול ןה* ןבל רמאיו :יתא אוה בונג םיבשכב זםכוחו
 זכישיתה תרא תצוהה שכויב רסיו :ךארבדכ איה"
 תאאלטהו תודקנה םיזעה לכ תאו םיאלטהו םידקעה
 : וינב דיב ןתיו שכיבשכב שכוח לכו וב ןבל רשא לכ
 הער בקעיו בקעי ןיבו וניב כימי תשלש ךרד כשמה
 %% +%%%% %%%% %%%%% ! תרתונה ןפל ןאצ תא

 זולו חל הנבל לקמ בקעי ול קיו =! *%% %%%%%%

 רשא ןבלה ףשחמ תונבל תולצפ ןהב לצפיו ןומרעו
 זכיטהרב לצפ רשא תולקמה תא גציו : תולקמה לע
 זחכנל תותשל ןאצה ןאאבת רשא שכימה תותקשאב

3. 

 199. | םביבשכב שכוח הש טק. 18. 220.  אולטו 2*-- א , ₪.
 ןות. 152 -- אולטו יתא אוה בונג 95. = היהו םכיזעב דקנו אולמ
 ירכש 1גק. 35 155.  דקנו -- דוקנו ו, 04

 122, 150, 181,193, 106, 248, 260 ; ןנומס 111 -- דוקנ 5.

 ירכש היהו טק. 28. 5.

 23. בוב =- םבויכ "75 60." ' אב תת זכ 0
,,,, ,1322 ,100 ,108 ,101 ,99 ,89 

 196: 227, 251, 4. לע == 100. 8. 1. ךינפל , 5. ו

 לב 13 -- לכו 10 רשא , 4. וניניא 155. 193. - דוקנ

 11, 60,111,112,136, 150,152, 106, 300; קתותס 0

 תכוחו -- םכוהו ובשכבו יתא אוה בונג םכיבשכב כוח!

 -- ירכש היהו 18. | יתא -- איתא

 34. ול קנומס יל :09. | ךירבדכ 5,913: 7
 196 ; קננתגס 155 : !סעס6 136; תטמס +

 35. םבשיתה 178. | םכידוקעה 11,109. | םביאולטהו 2

 קנווס 100. | תאו 1066 לאו 6. תדקנה 86,94, 95, 20

=- 270 ,264 ,260 ,247 ,237 ,229 ,227 ,223 ,132,160,166,186 

 תודוקנה גז, 69, 193 -- תורקנהו 7% -- תודקעה 181 -- תדקונה

 14 -- טק. 4. תואולטהו 13, קגנותס 109 -- תאולטהו
 9.69 - תואלטהו 1, כ 0 0, כ 00 12

4 :239 ,:116,152,155,155,168,181,184,186,191 

 245,2%1,2%1. לכ 2", 168 -- לכ תאו 9,155,181 -- לכ אאא
 1סג -- לכו וב רשא , 4 ו לכו

 טכיבשכב שכוח , 1 6.

 16. בימי 0. = יב --* \ 0-5 בו -* 6 בקעי . 9-
 הער -- העור 13,193 -- 2 [00ק.146 136 - יער -

 891.  ןבל 9,128. | תרתנה 1,118.60, 80, 0,104,100,
,; 300 ,260 ,244 ,228 ,227 ,220 ,22% ,196 ,150 ,136 ,112 ,120 

 תטפס 158 -- תורתונה 11, 17, 75, 89, 108 -- תורתנה 181 --

 תורנה 9.
 37. לקמ -- לקימ 13. | הנבל -- תונבל 226. | זולו -- זלו זס
 -- הל 150,1ָסָג,248.  ןמרעו 18,136,248 -- קמ :זז --ומרעו
 6ם.1:ם. 155. | לצפיו-- אלצפיו (ן ₪8. ) 136 -- צ טק.

 ןהב -- םכהב 196 -- ]הב 109. | תולצפ -- תלצפ
 2272 2% 249 --% טק. ג וי תנבל 13: 75:94: 132. 2%

 ףושחמ 1, 80, 108, 100,120,136,152,196.- ןבלה -- ןבל \.

 תולקמה לע < לע תולקמה 5.
 38. .גציו -- גיצו 69 -- גצ טק. 35 82, - תלקמה 81 -
 תולקלמה גג. | לציפ 6,132,150,15ף.  תתקשב 6

 .םקעו

 שש תא 25. אאא

20 
10 

31 

42 

0 

7 

38 

0 

 0 8 ג.

 רו בכ וב א-ב ל צד < שמ ) שש רצ רש - ךינקו = ו כ =

 - - = ערא -- 7-77 -7--7תא

 הוקנ == ==
 =<% ידוקת אולטה' = < ה
 ליבו כיב 0

 ב כ כ

 אלות כ

 - - ד דה דה 77 חד 7 | ךרבדכ היה
 תואלטהו = ב

 ו ו קכנובו =<

 לא טכיהלא ךאלפ .רמאי| .- = ביש שי

 תש רמאיו יננה רמאיו בקעי רמאיו שכולחב בקעי
 רע .שכילעה םכידותעה כ א ידארה ךינוע תג

 ילכ זרא יתיאר יכ םכידרבו םכידקנ שכידקע ןאצה
 רשא ללא תריב ראה יכנא ךל קדשע ןבל רשא
 התעו רדנ שש יל תרדנ רשאו הבצמ שש תחשמ
 ךיבא ץרא ללא בושו תראזה ץראה ןמ אצ שוק

 ו-2 ו : ךמע .ביטיאו
 כ רש כ כ כ

 ו ווב ו תואקשהב

 5 ג + 4 5

 21. הערא 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 197, 14.

 22. רבעא 61. 64: 6%, 66, 127, 197, 221, 670. | ריפה -- רפה
 221. | דקנ 36 1002. | םביבשכב ₪ םבישבכב 6.

 אולסו 61; 62; 63, 64 65, 66, 127, 197: 221, 1.

 33. יתקידצ 6: --יתתקדצ זפְק. | אובת 6 11000. ירבש לע
 -- ירכשל 4. 34. ןהו --ןאו 61. | יהי 364 1.
 . רפיו -- ריסהו 62. = םבישתה 62. | םכידוקעה 62, 63, 49

 6%, 66,127, 183, 197, 221,670 -- םבדוקעה 1. תכיאולטהו

 63, 64, 65, 127,183,197, 670 -- םכיולטהו 62. | תודוקנח 1

 2 תואולטהו 64, 127,6% -- תאולטהו 2.

 46. הער -- יער 62, 64, 197, 670. = םםידותעה -- םכידעה 6.
 לע ,62.  םבידוקע 61,62,63, 64,66,127,1ְל, 670 -- םבידתע

 6% םכידוקנ 62, 63, 64, 65, 127, 107, 4.

 תבידורבו 61, 62, 63; 64, 6%, 66, 127,221, 670. | תחחשמ --

 תראשמ 62.  ביטיאו -- ביטאו 63, 64, 65, 127 -- בטיאו 6

 ביטהו 62 -- בטיו 6. | ךמע -- ךמא 4

 37. חל-- הל 62. | ןומרעו -- ןומרחו 62. | םבהב -- םכב 2

 38. םביטהרב < םכיטרהב 62 -- םכיטחרב 61, 63, 65, 66 7
 197: 290: 3323: 334, 364, 670. ןהאבת = הנאבת 2

 127,313;66,6%.  הנמחיו -- ןמחיו 66. | ןהאבב ₪ הנאבב
4 ,127 ,66 ,64 ,62 ,61 

 ו

 תכעתמב

 20. וילא ,89. | התא -- התא ןכל 196. | וא
 רשא 1", 17. - רשא תאו ךיתרבע ,196. | תראו 6

 היה -- היה רשא תאו ויתדבע ז7.

 340. ךל ,101,18%. - ינפל -- ל , 152 -- קזומוס ןינפל
 ץרפיו ינפל 0ק.146. 10. | ברל -- ברל ינפל 18%. = הוהי לג

 . יתיבל -- יתבל
 31. ןתת קותוס ןתא 136. | יל 18,112,":1.  םבא--תא
 13.  רבדה -- רבדה תא , 18, 60, 89, 100, ָ,,,

 244,266.  הערא עפ 0.

 42. םכויה ךנאצ 0. 36 18. = םכויה ₪. 40 155. הש לכ
 194.  דקנ -- דקנו 152 -- דוקנ 7 9
 112,150,15%, 186,196, 200 ; קצותנס 80 ; (סעז6 2. אולטו ג"
 -- םכיזעב אולטו ְקָב. = לכו --ר . 155 -- 98 גָב- | הש לכו
 םכיבשכב שכוח 98 223.  אולטו םביבשכב םכוח הש לכו ,%

 ירשא .2" , 1.



 7 ךפ . א

 'כא ןאצה *ומחיו : תותשל ן*אבב הנמחיו ןאצו
 : םכיאלטו םכידקנ םכידקע ןאצה *ןדלתו רולקמה
 דאקע ל*א ןאצה ינפ ןתיו בקעי דירפה טכיבשכהו
 תלו ודבל טכירדע ול תרשיו ןבל ןאצב שוח לכו

 ןאצהי בחו לבב .הד/ה)- .ןבל :ןאצ .ירע .שתש
 ןאצה יניעל תרולקמה זרא בקעי םשכשו זרורשקמו

 אל ןאצה ףיטעהבו : תולקמב קדנמחיל םכיטהרב
 ! בקעיל םכירשקהו ןבלל שכיפ<טעה קדיהו םכישי
 תוחפשו תובר ןאצ ול יהיו דאמ דאמ שיאה ץרפיו
 ! שכירמחו סכילמגו סכידבעו

1 

 לכ תא בקעי חקל רמאל ןבל ינב ירבד תא עמשיו
 ד*בכה לכ תא השע וניבאל רשאמו וניבאל רשא
 ומע ונניא קדנהו ןבל ינפ תרא בקעי אריו : דזה
 לא בוש בקעי לא הוהי רמאיו : םושלש לומתכ
 בקעי חלשיו : ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא
 ןהל רמאיו : ונאצ לא הדשה האללו לחרל ארקיו
 יכ+מתכ ילא ונניא יכ ןכיבא ינפ זרא יכנא זדאר
 ןאתעדי קדנתאו :ידמע היה יבא יהלאו שכאשלש
 יב לתה ןכיבאו |: ןכיבא תא יתדבע יחכ לכב יכ
 שכיהלא ונתנ אלו שכינמ תרשע יתרכשמ תא ףלחהו
 ךרכש היהי שכידקנ רמאי הכ שא :ידמע ע*רהל

 היהי שכידקע רמאי הכ םכאו םכידקנ ןאצה לכ ודליו

3 1. 

2 71 124,126,128,120,112,135,116,110.140 

155,158,169,170,171,175.176.177.178,181,184,186,0 
 1ף0,193:196,198,199, 223, 220, 214, 236, 242, 244, 256, 0
 261, 271, 282, 251, 286, 287, 288,300 1'61, 653,663 ; קזותוס

 ףיטעהב 9. = םבישי אל . 69. | היהו \ 80. = םביפוטעה 0
 120,179,196. | םבירושקהו 3,152,196 ; קזותוס 0.

 43. דאמ 1"-- דאמא 6. דאמ 2", 99,111,220. | תרובר
 -- םבידבעו רקבו תרוחפשו , 109 -- תרחפשו 04, זז,

 150,157:22%. | םבידבעו תוחפשו < תוחפשו םבידבעו 4

 םכירומחו 1, 69, -

 ז. ינב , 129 -- ינב לכ 180. | ןבל --ןבל אל ף. | רמאל , 7.
 תרא 5,"2. | וניבאל רשאמו ,129.  השע , 80. דובכה 6
 זז, 12 80, 108, 120, 136, 150, 184,101,196, 227, 244 ; קתוםוס

 81 ; 016 103,119 -- דובכה רשא

 2. בקעי יס - | בלד יךנניא 15 - "* למכבי 'נ 60 ,19 .6 
.7 :253 2% ,1789 ,160 ,116 1 ,100 ,80 ,80 

 286 ; קמוגס 8,155: תטמס 1. םכשלש 6 5

155,689 ,152 .130 2 ,129 ,111 ,100 ,94 ,80 ,80 

; 260 ,21 ,244 ,239 ,233 ,227 ,221 ,200 ,106 ,190 ,186 ,191 

4 10706 
 2. לא 27,152. | ךיתבא 1, 6, 0, 11, 18,190: 75: 90,
 ו 6 15 11 0 1 2206, 227, 4 2

 260 -- ךתובא 5. | .ךתדלומלו , 129, 17% -- ךתדלמלו 8
 7 244,260 -- ךיתדלומלו 2

 196, 226 -- ךיתדלמלו 80,1%7 -- ךת 0.135 90.  ךמע 4

 4. בקעי , 17. 'הדשה .דז1- ונאצ 0. 86
 5. ןהל ,129. | יכנא האר < האר יכנא 120. | יכנא --ינא 9.
 ינפ תא , 5. ןכיבא---םככיבא 1 2, קזותוס 6---ןכבא 13.  יכ--הנה

 120. וניניא 13. = ילא --ומע 150 -- טק. 18: 1% -- אילא
 לומתכ ף, 11, 13: 17: 75: 94, 108, 10, 12, 158, 168, 16, 22
 227, 239, 251: 279% 282, 253, 284, 286, 60 2; ןוזותוס סט -- 6

 למתמ 0. םבושלש 9 17, 108, 100, 253 -- טק. זג4₪

 היה יבא טק. *ג= +:

 6. יפ--'ב 128. | \תדבע 51%

 7. ןכיבאו 98 10 -- םככיבאו 1%0. = לתה -- אלתה
 יב 2 ו ףילחהו 9, זז, 13, 17, 18, 80, 108,100,80,9%,זזז)

 120,132,136,155,158,168,170,ו8ו,184,186,זְסָב, 67

 244, 1 260, 270, 282, 283 --- ןוזזזוס ףילחיו ₪ זרא , .

 יתרכשמ -- י , 181 -- 'תרוכשמ 7. םכינומ 11, 13,108, 7

 ש-א םכונכ ונתנ -- ונתנ זרתנ 0.

 8. םבידקנ 1%-- דקנ כ. זג, 6 -- םכידוקנ .

 יהי 4. לכ 1% טק. זג 7.

227 7 

1 0. 

 זירא ; 0

 היהי 1"
 םכאו םבידקנ ןאצה -- אא ןאצה

 .1 \ 8 טנא 5 6.

 לע ןאצה הנמחיו - - - - ןהאבב -- - -= - = 9
 - - הר דררדרדדדד הנדלתו - - - -

 דוקע לא - ----- ההרה 0770

 --רר ד החדה יה - - = 7-77 גז
 ו םכש+= = ₪0-1- =

 = 7-7 - ףיטעהבו = - - - = ---7-777 2
 -----דררדדהד זכיפוטעה ויהו שכאשי
 ₪ 5 פס ו(: שמ ה =
 3 - זכידבע%

 60 ג עסטד

 ו ל 2 = ו ל יז

 ו וכ ווסס יה הש קלה 5
 9 קרא 22 25 5'- = ₪ = ה ₪0₪ שש - 2
 7 בש . שש = 2 20 א = צא ה תחש 3

 --רדידי דה דדד ךתדלומ לאו ךית*בא - - 4
 ו ו כ השנה ה 702 ה-2 == == = = =. = == = - = 5

 לומתכ - - = עא - - - - - רה 77
 ןיתעדי ןיתאו - - - - - - ו כושלש 6
 ו ו יו 27-21 7
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 ו ו ו 'ץירתל 8
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 0. לע -- לא 463 11005.  הנדלתו ₪ ןהדלתו 6%. םכידוקע 1
 62,63, 64,65,127,181,197. | םבידוקנ 2

 66,127,1833,197.  םביאולטו 6, 6, 5 72
 81, 197, 1 40. שבירדע -- םכירדעה .
 41. םכישי 61, 62, 64, 66, 66, 184, 197, 1. םכיטהרב --

 םכיטחרב 61, 62, 63, 64, 6%, 60, 127, 197, 299: 333: 2

 364, 670. | הנמחיל -- ח ,
 42. ףיטעבו 64,127. | םבישי 61, 62, 64, 5," 1

 יהיו 261 0. םכירושקהו 61, 62, 63, 64, 65, 7%

- ,221 ,107 ,182 

 41. םבידבעו 61,64,66,221,670. םבירומחו 62.63.64, 0.

 1. עמשיו -- ש קזנמס 5 74. 2. םכניא =- םכניע
 3. בקעי -- בוקעי 62 -- טק. 40 127. = ךיתובא 7

 ךתדלומ לאו -- ךתדומלו 61 -- ךתדלומלו 1.
 4. האלו 12. 6. ןיתאו --י 127, 221.  ןתעדי 7
 8. םבידקנ 1%-- םכידוקנ 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 183, 197, 12

 334: 670. | םבידקנ 2"-- םםידוקנ 2

 הק כ ה.

 תכימה , 9. | ןאבת --הנאבת , 18,80, 129, ,

 251: קמתס 100. | 4 ןאבת 36 תרולקמה ססתו. 3 טק.
 135. | ןאצה חכנל תרותשל | 223. | תרותשל 1"-- תרתשל 1,
 69, 10, 111,112,168, 180,220, הכנל -- חכונל 13 -

 קזגתוס ןכנל ף5 -- ₪גק.14 109. | ןאצה 2" (גק.ג:
 תרותשל 2%-- תרתשל 5 100, 112, 226, 4

 19. 60. 2.146 ז90. | ןאצה | 223. | לא -- לע 5.
 ןדלתו -- הנדלתו 17. 60, 80,120, 152, 244, 248 ; קזוס 132 ;

 0166 168. | ןאצה ןדלתו -- קחתוס ןאצ הנדלתו 2,136.  םבידוקע
 14,69,129.  םכידוקנ 69 -- םבידקנו 196---םכודקנ 9 -- םכדקנ 6.
 םכיאלטו -- םכיאולשו םבידרבו 109 -- םכידרבו 248---םביאילטו 4.
 40. דרפה 152. | דוקע 11,120,132,1ף0,152,196: קוס

 80/1 8 לם[ 0 יודבל --ד,13. 0 לע -- םכע 'בס

 תתגזַק. 251.  ןבל ןאצ לע ל 60. ןאצ---ןאצא ( 64. ה)
 41. היהו -- היהו לכו 18% -- היהו כ ף. | לכב-- תע לכב וס
 -- קתמס לככ 112. - תררשקמה 18,150,158, 221,226, 1

 253 -- תורשוקמה 69, 13. = תלקמה 81. | הנמחיל -- אנמחיל
 41, 42. ןאצה - - - םביטהרב , 6.

 42. ףיטעהבו 2, 3: 5, 6, 8,11,18,10, 67, 60, 7%, 81, 82,

 89: 94: 95: 99, 100, 101,102,103,104,106,108,100,110,11ו)



 א 1. תש

 תא שיהלא לציו : שידקע ןאצה לכ ודליו ךרכש
 ןאצה זכחי רעב יה'ו : יל ןתיו טככיבא קדנקמ
 שכילעה םכיד%תעה הנחו שולחב *אראו יניע אשאו
 ילא רמאיו | : םכידרבו םכידקנ כידקע ןאצה לע
 רמאיו : יננה רמאו בקעי םכולחב יפכיהלאה ךאלמ
 לע שכילעה כיד*אתעה לכ ** הארו ךיניע אנ אש
 ללכ זרא יתיאר יכ סידרבו םכידקנ םידקע ןאצה
 רשא לא זריב לאה יכנא +ךל השע ןבל רשא
 התע% רדנ שש יל תרדנ רשא* הבצמ םשכש תחשמ
 ; ךתדלומ ץרא לא בושו תאזה ץראה ןמ אצ םכוק
 הלחנו קלח ונל דועה ול הנרמאתו האלו לחר ,ןעתו
 ונרכמ יכ ול ונבשחנ תוירכנ אולה :וניבא תיבב
 רשא רשעה לכ יכ :ונפסכ תא לוכא םכג לכאיו
 לכ התעו ונינבלו אוה ונל וניבאמ שכיהלא ריצה
 אשיו בקעי כקיו ! השע ךילא שכיהלא רמא רשא
 לכ תא גהנו !םכילמגה לע וישנ תאו וינב תרא
 רשא ונינק הנקמ שכר רשא וש*כר לכ תאו והנקמ
 : ןענכ הצרא ויבא קחצי לא אובל שכרא ןדפב שכר
 זכיפרתה תא לחר בנגתו ונאצ תא זזגל ךלה ןבלו
 לע ימראה ןבל בל תא בקעי בנגיו : היבאל רשא
 רשא לכו אוה חרביו ! אוה חרב יכ ול דיגה י*לב
 רה וינפ תרא ששיו רהנה תרא רבעיו םכקיו ול

 : בקעי חרב יכ ישילשה וכויב ןבלל דגיו | דעלגה

 ו: הב

 בולוק 12/193. םפידורבו 0-60: א כ ,180-  ייתאר פפה
 לכ 27.19.  השוע

 13. לאתיב 94, 152, 155, 157,160, 77, +,

 221, 22%, 220, 227, 244, 200, 601 , 602, 615 --- ל 9,

 תבש ז",ז20. הביצמ 9. "רשא 2"-- רשאו 55. " ררהנ
 106 תתדנ 144. | התע -- התעו

 196, 248 ; תטמס 95.  אצ , 244.  ץראה --ץראה םכוקמה 3.

 בושו תאזה ץראה טק.14. 220. | תאזה -- תאזהא 89. | בושו
 0716 בושתו 136. | ךתדלמ 1, 18, 80 -- ךיתדלומ 06-
 14. ול הנרמאתו האלו טק. 3. 229. | הנרמאתו --ןרמאתו 1.

 1000 5 | ל
 15. אלה 13:60, 11,13,17, 75, 80, 910810

029 ,219 ,227 ,226 ,196 ,193 ,100 ,180 ,184 ,181 ,179 ,1%5 

 389 2: (סעש 81. | תרוירכנ --ו \ 18 -- תרוירבנ 280. | לכאיז
 -- לכאמ 8ז. - לכא 1, 2,0,11,18, 60, 800 7

 151,170,190,103,106,227, 2533 קזומס 178 0 10766 4.

 תא , 166 -- טק. 28. 100. | וניפסכ 13, 17, 69, 80, 2
,244 ,226 ,223 ,18% ,1891 

 16. רשועה 10, 191, 282,

 -- םכיהלא באמ 9. | ונל 109111 -- ל קת. 05 132 -- אוה
 ונל 200. | התעו --ו 200. | רמא קוס רמאי 0.

 17. םכקיו --- םםיהלא םכקיו 309. | תאו , 80. | וישנ תאו וינב
 ₪ וינב תאו וישנ :90. | םכילמגה לע וישנ טק. 3 6.

 18. והנקמ ג" -- קזופס והינקמ 136 -- והינקמ לב תאו והינקמ
 80 -- והינקמ 9. | ושוכר 2, 13, 60, 75, 80. 9
 170, 184,186, 700; (076 82. | שכר 1*-- םכרא ןדפב שכר

 109. | הנקמ -- הנקמו 602. | שכר רשא ונינק הנקמ ,6.
 ונינקו 196 -- וניינק 9, 17, 129, 150, 181, 248 -- תא ונינק -

 ןדפב שכר -- ןדפב ןענכ ץראב שכר 150. אבל 0
 80, 81, 00 1299 112, 116, 152, 1ףף, 160

 249,2%3,601. לא פע גסז.  ויבא ,-

 19. זוזגל 100 -- חגלאא 81, תא 4.
 =- תא בונגתו

 20. בונגיו 9 -- אבנניו 6.
 טק. 4
.4 .00 

 חרב 58 4.

 21. אוה -- אוה בקעי 69. | רשא לכו -- רשא והנקמ לכו .
 ה 10. | רבעיו - אאאא רבעיו . תרא

 תרא 69,"2. רה --רהבכב ו

 22. ישלשה 18, 94, 190 -- שילשה 9.
 ( 65 01610 08 46 ץָסס6חַג 61448 61) 4.

 רשא 51 162. | םםיהלא 1"

 בונגתו 29

 45 בל תרא 30 רמשה 6סתו. 4
 בל 199 -- קגוםס ןבל 95. | ןבל בל תא בקעי

 ןבל ,150. לע -- דע 19. ול

 בקעי חרב -- וחרב
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 107, 221, 314, 670 -- םבידואקנ 127. | םבידקע 1% 60 27--
 םכידוקע 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 183,197, 221, 334, 0.

 ף. תרא ,7

 40. םבידותעה -- ו , 66 -- םםידותאעה 127. | םכידוקע 2
 64, 6%, 66, 127,183, 107,221. םבידקקנ -- םכידוקנ 1

 62,64,65,66,1 27,183,197,221,134,670-- םבידקנ 3 זס

 = םכידורבו 62/,61, 64, 65, 66, 127, 184, 107, 221; 34, 4.

 וז. ילא -- ילאא 5.
 12. םבידותעה -- ד ,-
-0 + :221 .197 

-0 ,334 ,221 ,107 

.0 ,4 :221 ,107 ,182 

 םכידוקע 61, 62, 64, 65. 2

 םכידוקנ 72

 שכידזרבו 61, 62, 64, 6%, 66 7

 13. תחשמ -- תאשמ 1:

 15. ונבכמ -- ונרכמ 61, 62, 64, 65, 66,127,364. תא -- תאא
 .66. = ונפסב -- ונפסאב 61 -- ואנפפסכ 72.

 16. חוהי 612 = ונבאמ 61. ' \ ךילא \ 6
 18. גהניו -- גחניו 61, 65,299. | ושכר 61. | םכרא 4.

 10. זובל 61, 62, 64, 127, 183 197, 221, 4.
 20. דגה 21. חרביו -- ארביו 62. | אוה -- וא

 תפפפב

 םכאו םכיהלא לציו םכידקנ 10.
 ןאצה -------- כידקנ | 0.

 9- םביהלא לציו טק. 45 229. | םכיהלא -- הוהי 60.  הנקממ
 קזותס 81. ןכיבא +, 76

 106, 225, 227, 219, 248, 22, 260 ; קזנתס ס5,10ַ ; תטמס 7
 .-- וכיבא 186 - םכ 646 12% --םכ טק. 146. 244. | יל ןתיו ,.

 10. ג יהיו 38 רמאה 60.12 [טק.145 220.  אשאו נק. 7
 129. יניע --ינע 69 -- יניע תא 9,193. | אראו , 120 -- האראו
 ף, 157, 181 -- אאראו ( 04. ה ) 4 םבידתעה הנהו םכולחב

 טק. 141. ס0סמ\ קגז< =בלחב \זו 13, 18, 158, 168,

 247,601,602.  םבידתעה , 223-- םכידותעה לכ 193 -- םכידותעה
 ונ,17,18,60,111,120, 227, 239,601 ג קתממוס 80. | םכילעה

 -- םכילועה 13,129. - לע קתותס לא 95. | םםידוקע 24.
 םכידוקנ 69, 1פ..  םכידרבו < םכירדבו 286 -- םכידורבו .

 זז. ילא -- וילא 60, קתנתס 100. | םכיהלאה -- שכיהלא .הוה*
 1. | בקעי םפולחב , 80. | שכלחב 11,18,216 : קעותס

 בקעי , 69 -- (טק.146 10). | רמאו -- רמאיו 80, קזנומס 109 --

 רמאאו 0. :

 12. 008. 20 89. אנ 13. לכ :"-- לכ תא ף,100 5

 שכידותעה גג,ז7, 60,120, 151, 193,196, 227 ; קזותוס .

 םכילועה :3,69. לע ₪ 152.  ןאצה , 80. | םבידוקע

 םכאו - םםא 4:



 39 ו: 0

 כימי תעבש ךרד וירהא ףדריו ומע ויחא תא חקיו
 ןבל לרא םשכיהלא אביו : דעלגה רהב ותא קבדיו
 ןפ ךל רמשה ול רמאיו דלילה םכ*לחב ימראה
 תרא ןבל גשו :ער דע בוטמ בקעי שע רבדת
 קרא עקת ןבלו רהב ולהא זרא עקת בקעיו בקעי
 תישע המ בקעיל ןבל רמאיו : דעלגה רהב ויחא
 : ברח תויבשכ יתאנב תא גהנתו יבבל תא בנגתו
 יל זרדגה תצלו יתא בנגתו חרבל זראבחנ זרמל
 תלו + רונכבו ףתב סכירשבו קדחמשב ךחלשאו
 ! אןשע תלכסה התע יתאנבלו ינבל קשנל ינתשטנ
 שמא זסככיבא יהלאו ער שככמע תושעל ידי לאל שי
 בוטמ בקעי שע רבדמ ךל רמשה רמאל ילא רמא
 קדתפסכנ ףסכנ יכ עזרכלה ךלה קדתעו |! ער דע
 בקעי ןעיו :!הלא תרא זרבנג חדמל ךיבא זריבל
 זרא 'רזגת ןפ יתרמא יכ יתארי יכ ןבלל רמאיו
 אל ךיהלא זרא אצמת רשא םע :ימעמ ךיתונב

 אלו ךל חקו ידמע קדמ ךל רכה וניחא דגנ קדיחי
 %%%%% ןבל קצב : שכתבנג ללחר יכ בקעי עדי
 זרהמאה יתש ירהאבו קראל 'להאבו בקעי להאב
 ! ללחר להאב אביו האל להאמ צצו תצצמ הגל
 לכמגה רכב שמאשתו םכיפרתה תרא קדחקל לחרו
 ! אצמ אלו להאה לכ תא ןבל ששמו שכהילע בשתו
 לכּוא אול יכ ינדא יניעב רחי לא היבא לא רמאתו
 אצמ אלו שפחיו יל זכישנ% ךרד יכ ךינפמ וקל

 עפ

 120. | םכירישבו 1,11,13,17,18,80,108,ז00,זזז) 6

 150,181,180,191,196 227, 253,256, 260 ; קזומוס 55

 --יר טק. 186 81 -- םבי-*ףשבו 89.  ףתב -- ףתבו 1 -- ףותב

,82 060 : 196 ,168 ,155 ,120 ,100 ,108 ,80 ,75 :9 

 רונכבו -- .\ ב 237, 264 -- רנכבו 1, 6, 18, 248 -- רוניכבו 6%
| .4 :132,193 ,100 

 28. 190,.00. | ינבל ---יינבל 1.
 11,171. - התעו 120,181. | תרלכפה -- בפה 19--ת,
 69 -- תלכשה 6,120. | ושע - השעשע 6% 1202

 112; 136, 155, 158, 227,251, 6153 קתס 4.
 20. לאל שי טק. 186. 81 --התעו 184. | ידי -- יהלאו ידי 22.

 תשעל 186. ער 1", 120: 171 --הער 109. | יהלאו --ו ,-
 םככיבא -- 'כיבא 9 -- קממוס ךיבא 129. | רמאל , 100,120 --
 [נכ.?ג: 125.  רמשה 55 196.  רבדמ -- רבדת ןפ 1%, 1

 10766 95. | דע -- דעו 18, 60, 95, 109, ָ,,,,
 221, 260 ; קזנתס 155: תטמ6 200 -- ער] .

 20. ךולה 69,111,120,1%1,173:244: קתותוס 82. .תכלה --

 יתכלה 191.  יכ, 69.  ףסכנ ,1%0 -- ₪2.148 220.  תפסבנ
 זו 6,111, 13, 18, 60, 80, 80.04, 95, 101, 104,100, 4

1 ,251 ,244 ,230 ,227 ,226 ,223 ,196 ,193 ,175 ,170 ,155 ,50 1 

 260, 480 2, 601 , 602 -- טק. 18. 110, +. תיבל התפסכנ טס.

 1. 168. | תא 218 80 4-

 21. יכ ז* כ. 146. 0113016 171 --ימ 17.  יתארי יכ -- יתאריכ

 15%.  :תרמא יכ ,129. | לומת זק, 69 : 06 139. | ךיתנב =
,, 1 ,108 ,9 ,94 ,81 ,80 ,11,18,75 ,6 

0 ,176,181,186,189,106 ,168 ,166 ,1558 
 2סס ; קנננתס 8; (סע6 82. | י'מעמ -- ידמעמ 0.

 32. היחי ---- רשא 2.185 זזס- | תרא 9%. דננ-

 וניבא דגנ ֶפְפ. | וניחא --א טק. זג 124. | ךל ג*--ךל אנ -
 אלו -- האל 17. | םכתְבנג טק. 46 0.

 33. האל 1"-- חאל 284. | תרוהמאה 110
%,,, 2 ,89,108 75:80 

 1% 226, 227, 228, 244, 253, 260, 601, 602 ; קזותוס

 10,155, 158 -- תוהמאה תוחפשה 9 -- תאהמאה 6. | אצמ א

 12. | לחֶאמ ָאציו -- להאב אְביו זֶקָּ- להאב 2"-- להאכ 'א +-
 34. החקל -- ל קת. 8. 103. | םםמישתו 4%

 112,1%9,184,193,227,260. | בשתו -- בשתו םכשתו ג.
 םכהלע 95,226.  רא 2?

 3%. לא 1% 69 -- טק.ת%8 128. | היבאל 60. לא
 יניעב -- היניעב 69- | ינודא זָג,וֶפַב- | אול , 80 -- אל

,136 ,132 ,12 ,10 ,108 ,95 ,89 ,82 ,60 :19 ,18 ,17 

 177, 193, 196) 226, 227: 2440 254, 260--)ל 167. | לכוא ,-

 יתנבלו --* א 1 -- יתונבלו

 ₪ א
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 - --רר דיירה הר רדהח שכולחב - - -

 --דדהדה יתונב - ----7-77דד -
 ו - זראבחנ - - -
 - - - : ראנכבו ףתב םירשב% - - - - - - -
 : תושע - - - - - - 'תונבלו - - - - - - - -

 +תפסכנ - -- -----רדרדדדדהד

 יי הכ ןבלל - - - -

 שבח - - --------ררדרהרחהד
 ;רוחפשה - -------דהרררדדדה

 -777- שכמישתו - = = - 5-77 7 חחח

 ו וכו ויש שוש ובת 5 שוב

 - 7-7 - שבח יל שישנה ----0---- ד

 5 גה. צץ ג ₪

 25. עקת 1" 6 2*-- חקת 1סָל. עקת 1", 61.  ולהא א ולאה 1.
 26. גהנתו -- גחנתו 6,

 27. תבחנ -- תבהנ 6%. = בנגתו --גג , 66. | החמשב ,
 םבירשב -- םכיר 02,146. 127 =- םםירשבו

 רונכבו 2

 28. יתונבאלו 1. 29. שמא ץנגמס רַמא 6.
 30. רכלה ךלה -- תכלהאבכלה 127. | ףיסכנ 1.

 21. הכ-- יכ 61, 62, 64, 65, 66,127, 221. | ךתונבכב

 66, 127, 183,197: 334, 679 -- ךיתנב 6 ךתונב .
 22. םכע -- םבא 62. | היחי -- חיחי 62. | ךל רכה ,.

 כה 2 ךל 1" 65-- בוקע 2.
 23. שבחיו -- שפחיו 61, 64, 6%, 60, 127, 18, 107, 221, 1
 333: 234: 364. 503,670. | בוקעי 62. | להאבו האל ,.

 יתש 00.28. 62. | האצמ 1.

 24. לחרו 55 334. החקל --ה , 6%, 221. םכמישתו ₪ םכימשתו
 6: --' 4 670. | להאה -- לאה

 3%. םבישנה -- םכישנאה 5 שבחיו -- שפחיו 61, 6

-670 ,503 ,364 :334 :333 ,221 ,127,197 ,66 

 בוקעי

 תעפעב

 ומע ,%6-
 תרעבש -- תרשלש 9 45-

 223. "רא 1016 55 81. ןיחא קת. 1% 2
 ףדריו -- ףדרו 9.  ךרד ,5.

 רהב ותא -- רהא אתא
 24. לא-- תא 169. ןבל , 69. .םבולחבכב ,%
 גזנ,129,112.116,152,193,196, 227,230: 244,260 ; עצנמס 5

 -- םכאלחב 6.  ךל ;17.  ןפ ,+,,+1

 רבדת -- רבדמ 60, 89,120, 223, 253 -- תת טק. 4 1
 כע -- ע 2.1830 196. | בוטמ ,129. | דע -- דעו 9
 103, 10 120, 140, 150, 157, 181, 248, 260, 602 ; קעותס 5-
 25. ןבל -- ןכל 81 -- 2.145 1%6. | תא , 223 -- 0
 103. | בקעו--ו, 602. | תרא 2", 248. | ןבלו רֶהְב ולהא
 ז-רא עקת , 80. | ולהא -- הלהא 9. | רהב 1% 06 ררב 4

 תרא 3%-- תראו 9. \
 20. ןבל -- תא ןבל 1 בקעיל --ב .194--ב ג

 129. = םונגתו 9. | תא 2", 80. | יתונב 69, 279,282, 9
 294,288, 659 2 -- ייתנב 129 -- יתאנב 6. | תיבשכ

 18, 80, 80, 1זנ, 112,136, 150, 151, 158, 160, 168, 170

1 ,253 ,244 ,237 ,216 ,228 ,226 ,22% ,223 ,196 ,186 ,181 

 602 ; תטת6 81 -- תויובשכ ף, 13, 193 -- ןיבשכ 8. 11:ת.

 27. תאבחנ -- תתבחנ 9--התבחנ 4. חורבל 11.  בוננתו 0%

 13. יתא --בבל תא ג0ְס, 0106 9 -- ₪ ותא 155. אלו -- אל



 1 א אז.

 בקעי ןעיו ןבלב בריו בקעיל רחיו : שכיפרתה תא
 ; ירחא תקלד יכ יתאטח המ* יעשפ המ ןבלל רמאיו
 ףתיב ילכ לכמ תאצמ המ ילכ לכ תא תששמ יכ*
 ;רז :ונינש ןיב וחיכויו ךיחאו יחא דגנ הכ םיש

 יליאו ולכש אל ךיזעו ךילחר ךמע יכנא הנש םכירשע
 יכנא ךילא יתאבה אל הפרט :יתלכא אל ךנאצ
 ! הליל יתבאנגו שפוי יתב*נג הנשקבת ידימ הנטחא
 יתנש דדתו קדלילב חרקו ברח ינלכא זכויב יתייה

 עברא ךיתדבע ךתיבב הנש םכירשע יל הז :ייניעמ

 ףלחתו ךנאצב שכינש ששו ךיתנב יתשב הנש הרשע

 יהלא יבא יהלא ילול ! םינמ תרשע יתרכשמ תא
 ינתחלש םכקיר התע יכ יל היה קחצי דחפו שכהרבא
 ! שמא זר*כויו שכיהלא האר יפכ עיגי תאו יינע תא
 ינב םינבחו יתאנב תונבה בקעי לא רמאיו ןבל ןעיו
 ית*נבלו אוה יל האר התא רשא לכו ינאצ ןאצהו
 : ודלי רשא ןהינבל וא שכויה קדלאל קרשעא קדמ

 דעל זריהו קדתאו ינא תרירב קדתרכנ הכל .התעו
 ! קרבצמ קדמיריו ןבא בקעי חקיו : ךניבו יניב
 ושעיו שכינבא וחקיו סכינבא וטקל ויחאל בקעי רמאיו
 אתודהש רגי ןבל ול ארקיו : לגה לע פכש ולכאיו לג
 דע קדזה לגה ןבל רמאיו :דעלג ול ארק בקעיו
 הפצמהו :דעלג ומש ארק ןכ .לע שפויה ךניבו יניב

 : והערמ שיא רתסנ יכ ךניבו יניב הוהי ףצי רמא רשא
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 41. םבירשע -- ירשע תת. ות. 170. | הנש ז", 6. | ךתיבב

 -- ךתיבב יכנא 60 2 -- ךיתיבב 13, 80, 152, 260 -- ךתי טק.
 145 8:. | ךיתדבע , 200. | עברא -- העברא 196. | הרשע =

 ירשע 277. | הנש 2", 109. יתשב קזנמס ינשב 125. "ךיתנב

 תכינש ששו 53 80. | ךיתנב , 9 -- ךיתונב 60,136,190. | ששז
 -- ששונ )9%. | םכינש -- דבעת םכינש 80, | ךנאצב -- 9

 -- ךינאצב יתונב ֶסָג -- ךאנאצב 6. | ףילחתו 11, 13.18, דנג,
 120,136,181,184: קזנמס 16%.  יתרכשמ --י,199 --יתרוכשמ

 193. | תררשע -- תרשע תרא 170. | םכינומ 11, 13, 69

.14 ,252 ,152,102 
 42. ילול -- אלול 1890 5 +: 06 0 יהלא 1%--י

 וסס. | יבא יהלא ₪ יהלא יבא גְסָג. | יהלא 2"-- קנווס יהלאו
 18%.  התע 129.  ינתחלש םכקיר -- 'תחלש 'קיר 9. | בקיר
 --' 4227. ימנע -- ינוע 80. | יפב --ייפכ פג. | האר . 99--

 האר בכ ף. | חכויו -- חכיו 18, 69, 100,248. | שמאו .

 לא -- א גק. = 4.

 תנבה 81, 186, 260 -- םכינבה

 43. ןעיו -- ע'\ טק. ז4= 2:
 בקעי לא -- בקעיל 6

 תונבה :נז. | יתונב 5 2 1 1 179 229

 284,286. | ינב --יינב 9. - ינאצ ןאצהו , 1894. = התא 2
 128 -- התאר (ר ₪41) 8 -- ה 0.145 3. | האר -- האור 3

 -- האר ב 15%. - אוה , 4% יתונבלו 11,69,101.  השעא -

 ינבלו השעא 109. | םכויה 129,193. וא 80. | ןהינבל -
 םכהינבל 89 -- ן טק. 4 4

 44. הבל -- ךל 150 -- הכ ₪00.18 101. | התרכנ --ה ,9
 -- התרכנו 1, 80,120,132,136,150,184,180,103,196, 0

 213, 602 ; קזומס 152,150,12% ; 076 81 -- תרכנו 60. | היהו

 ,.196. | יניב --ינ ₪גק.ז85 103. | ךנבו 157, 61% -- ךיניבו 5
,266 ,240 ,248 ,227 ,184,196 ,181 ,112 ,10 ,80 ,13 ,0 ,6 

 282 ; קזומוס 110 -- ךינבו +.
 45. ןבא -- ןכא 5- המריו ף, 18, 80, 95: 173, 244, 4

 6סז -- הימיריו 6, 80, 120, 181 ; קזומוס י
 46. רמאיו -- , ר 5מ. גם. 1%2.  ויחאל , זזז --ויחא לא 6

 וטקל ויחאל -- וטקל ויחאל וטקל 5. | וטקל טק. 1.
 וחקיו קונחס וטקליו 55. = םבש , 7.

 47. ןבל ול -- ןבל בקעי ול 18%. = = אתודהש -- אתודהס 6
 199 100, 600 תוגזק. | בקעיו לגג 69. | דעלג --דע לג 4

 48. סת , 180 -- 58 140, | רמאיו -- וילא רמאיו 4

 לגה -- לגה בקעיל 9. הוה , 1. 45 ךניבו 44 יכ 60.
 49 4.95. | ךינבו 80,112,184. | ןכ--]ןאכ 1265.  ארק-

 זול ארק 109. | דעלג -- דע לג 94 4; 4.
 49. הפצמהו , 129- - רמא , 7-

 227, 239, 248, 260 --- ך אניבו .
 49,509. שכא :והערמ טק. 4% 4

 ךיניבו 80,109,

 1 א.

 60 5 1 ג. ( 5 א 2 5.

 - - ריר הרה ההח המו - - 77-7707077
 כוש ,=7ש = הם דו 2.2 ה, ₪ יכו 7
 ו. - 18

 +לואצ = = - ה-7 ₪ ₪ ₪5 = 7-5

 ל 0 19

 - - - +תבונגו שםוי *תבונג *%%%%%% יד'כ - - -

 - דחה חה יחח - ףרה- -  י-ם א 9

 ו 1

 ---7ד ד אל ול - -----7- 77777 2

 - - - כוח - - 7-77 - עפכ = - בוש ב
 0 ד וחנה ו - הר - וה % 0 5

 יתונבלו - - - - 7777077777 ד
 ביש ישספהמהל ב"ש :פלב רק ו

 ו רש ל 44

 - - 7 המאה ------ר ד דהדהד 5
 - דרק לכח חחח חח חחח חח ידחח 26

 התודהשא- ו 27
 1 כ כ כ כשם 2 כ כ כ ]8

 הבצמהו --------רר רדר רחהה 29
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 46. בריו -- בר טק. 188 127. | תאטחה 2.

 37. םביש --י . 61.6%. | וחיכו 65. | ןיב -- ןב +
 38. יכנא --ל ,- יליאו 463 110טל.

 29. הנטחא -- הנטיחא 62-- א , 4.

 40. ינלכא -- יאלכא 64. | החרקו 4
 41. העברא 64,334. | ךיתנב -- ךתונב 61, 62, 66 2

 197, 221, 670 -- ךיתונב 4.

 42. םכקיר < םביקר 64. = יינע -- ינע 5.
.1 ,183,197 ,66 

 43. בקעי לא -- בקעיל 6.
 התא , 27."

 44. התעאו 61. יניב -- ינעב 62 -- יניאב 61 --ןיב 63
 608 1100. יניב. /

 47. התודחש -- התודהש 61, 62, 63, 64, 65, 66, 127, 1891, 1.
 15.60 2 49. ךניבו -- . 2

 תבונגו=- תבונג וא

 חיכויו -- חיכוהו 2

 ינב םכינבהו , 1.

 תכפה.ב

 שפחיו יל , 86. | שפחיו -- שבחי 13. - | תרא , 60-
 36. בקעיל -- ל 95, 150 -- ףא 155. | בריו -- בריו יל \.

 ןבלב ₪. 145 160. | בקעי ןעיו , 155. | רמאיו -- ר ,(.
 יעשפ --יתעשפ 1ף0. המ 2"-- המו 5, 0, 18, 60 2

,100 ,251 ,240 ,248 ,247 :213 ,226 ,223 ,181 ,179 ,150 ,136 

 602 ; קזותס 15% -- המא 82, 144, 2 ירחא תקלד טק.

4 13 
 37. לכ תא -- לכמ 95. | לכ ;, 4.

 מ ילכ (טק.זג0 155. | המ ,2
 116. | תאצמ -- התאצמ 6.

 םביש -- םכש 266. הכ ,(.
 וחיכיו 11, 18, 60, 10, 152, 168, 227, 4.

 קזותס 200.

 38. הז -- יל הז 60, 199 : קתותס 2%1. | יכנא -- יכנא ךתיבב
 ךתיבב 69. | ךלחר 150 --ךיליחר 11, 17: 69, 2

 156, 181,196, 247 -- ךילחר א 9-- טק. 146 82 -- ךליחר
 . ךיזעו 80,132: קתמס 5%. | ולכש -- וליכש 196, | ילאו

 108,170 -- יל 10. 146. 81 -- וליאו 4

 39. הפירט 69. יתאבה --י,זף%ז.  יתבונג 11,129 -- טק.
 +6. 0. םכוי , 15 -- טק.146 12%. | יתבנגו -ו . 155 -

 ?תבוננגו 7 י

 40. יתייה -- יתיה 12. = ינלכא -- ונלכא 60 2 ---ינ טק.
 100. ברח --ברוח זס4-- ב ₪02.36 3. | הלילב --יתנש דרתו

 הלילב . דדתו 105. 34 0. יתנש ל 5
 יניעמ -= !סזו6 ינעמ 6 == ןיניעמ 4

 ילכ , 181 -- וילכ ₪.
 ילכ לכמ תאצמ המ , זל,

 ךיתיב 80, 125, 152

 ונינש - - ךיחאו טק. 134= 4
 ןיב - ןב



 א 1

 יתאנב לע שכישנ חקת סאו יתאנב תא הנעת שםא
 רמאיו :ךניבו יניב דע שכיהלא האר ונמע שיא ןיא
 רשא קרבצמה קדנהו קדוה 'לגה קדנה בקעיל ןבל
 שכא הבצמה הדעו הזה לגה דע | :ךניבו יניב יתירי
 אל התא שאו הזה לגה תא ךילא רבעא אל ינא

 ! הערל תאזה הבצמה תאו הזה לגה תא ילא רבעה

 םהיבא יהלא וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא

 רהב חבז בקעי חבזיו :קחצי ויבא דחפב בקעי עבשיו
 ! רהב וניליו שכחל ולכאיו שפחל לכאל ויחאל ארקיו

 מ

 זי 1.

 55.1 ףרביו ויתונבלו וינבל קשעו רקבב ןבל שככשיו
 ךלה בקעיו : ומאקמל ןבל באשיו ךליו שהתא

 בקעי רמאיו + שכיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל

 שכוקמה שש ארקיו הז םיהלא הנחמ שכאר רשאכ
 ; םכינחמ אוהה

 הלשיו קרשרפ
 הצרא ויחא ושע לא וינפל םשכיכאלמ בקעי חלשיו
 ןורמאת הכ רמאל זכתא וציו ! םודא הדש ריעש
 יתרג ןבל ₪ע בקעי ךדבע רמא קרכ ושעל ינדאל
 דבעו ןאצ* רומחו רוש יל יהו : התע דע רחאו
 : ךיניעב ןח אצמל ינדאל דיגהל קדחלשאו החפשו
 ףיחא לא ונאב רמאל בקעי לרא טכיכאלמה ובשיו

 : ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלה זכגו ושע לא
 ותא רשא שעה תא ץחיו ול רציו דאמ בקעי ארייז
 ! זרונחמ ינשל כילמגהו רקבה זראו ןאצה תראו
 והכהו ערחאה קדנחמה ירא ושע אובי שכא רמאיו

 הכתב

 95, 173: 293 : םטמס ך -- 106/םע 2% -- (0106 120, 100 --

 םכהאבא 211 -- םכהרבא 150, 528 ; !סז6% 4

 עבשיו -- ול עבשיו 1. בקעי - ול ₪. דהפב -- רחפב
 289. | ויבא , 108 -- אבא 1.

 54: בקעי . 69 -- קעי בקעי 9.
 ויחאל ::ג. | לבאל -- לוכאל ,-
 69.99. = ונליו 18, 244. רהב

 חבז ,19. | ויחאל -- לכל
 םכחל ולכאיו , 151. לכאיז

 ז. םבכשיו קזוומס םכיכשיו 155. | וינבל --ל , 120 --וינב לכל
 69. = ויתונבל 0ֶפ -- ויתנבלו ,,80 ל
76 ,12 ,108 ,101 ,99 :95 :94 ,81 ,80 

: 264 ,260 ,253 ,237 ,298 ,227 ,220 ,100 ,180 ,178 ,175,176 

 קזגוחס 8, 82 -- יתנבלו 8ת. גת. 15%.  םכהתא--ה , 69--ןהתא
 90, 80, 178,181, 196 ; קתותוס 17,136 -- םכ טק. ג 04

 ךליו ,129. 155. |  ןבל 2" , 60, 109 -- ןבל קעי 9. | ומוקמל 0
1-5 ,1 ,24 ,196 ,184 ,136 ,108,120 ,80 ,69 ,11,123 

 2 ב יכאלמ ע5 +.

 3. בקעי =--בקעי רהשמ +. הז ,0-

 4. בקעי חלשיו 5 ת4]סז1505 ; חלשיו 4 69 - סא

 זתג]ס) 65 01ת303 ; 136 -- 130; ;: 9.

.1 ,286 ,284 ,284 ,270 ,277 ,271 ,260 .193 ,177,189 
 ןינפל , 103, 109.* - ויחא ,

 5. םכתא (0ע6 םכתוא 0

 בקעי ךדבע רמא הפ , 9.
 69. - בקעי ,-

 6. רמחו 60,193,248. חלשאו 1.
 69 -- אצמלו ף,1%2. = ךינעב 3.

 7. ובשיו טק. 41. 1 --ובושיו 17.

 ושע -- ויחא ושע 80. | םבגו-- 4.
 120, 170, 193; 248,249. | עבראו -- ו , 155,196 --העבראו 9.

 8. אריו 0. רצייו 193, 196. 4. תאו 1%, 82,184 -

 רא 5,181: 248, 38) 2-- תאא 151. ןאצה -- ןאצהו 4.

 פר | םכילמגהו , 170 -- םבילמגה תאו 69, 176 --

 =בילמגהו או 5. | תרנחמ 6

 ל צב
 ג ,

 ינדאל --ינודאל

 ןורמאת -ן
 רמא -- רמאת 6.

 ינודאל 13. | אוצמל 0

 בקע בקעי ושע 41 רוי -- רו וו =

 ךלוה 9%

2 

3 

 ץגה ג[ ₪ 610 א

4 58 

 יתונב - = = 777 7 ד ד תו כ --

 ₪ - - == == 7 ₪ ₪ +%תאל

 םשכהרבא - - ונאניב *טפשי - - - 7-77 7 -

 - - - ץתאנבלו - ----- 7-77 דד
 -- 7-77 ד : ומוקמל - - בושיו - - - שכ*תא

18% 560010 

 %ץרא ב2 ה ₪ ₪2 כ כ כ ב 5 2 4

 ---[אצו --- 7-77 דה 7777

 = 5 דחאה --------.רדדדרהח
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 ף1. תארי -- תירי 62, 164 -- יתארי 4
 52. רע -- תא 62: = ךילא -- ךילע 7.

 64. וניליו -- ונליו 61, 1: 55. ויתונבלו 61, 364 4
 בשיו 61, 62, 63: 64, 6%, 66, 127,221, 36 11002. 4.

 1106 ט](ו1תוטתנ 60ת1גתוג 1ת61ק16 68כט6 12 1160. 1060706 םטת5
 . טפוט(6ט]ט[ףטס 60תתו4015, קסע 08קט6 22, 01466 תותסת %

 גמ 5400110820 '1 6א0₪ ףטגמנ 16 םטתר6146טצ מת 4

 6. ךינעב 1: 4. ינחוכ 1 5. םבע -- םםנא +.
 7. ובשיו --ובושיו 63, 6%, 66, 363 11000. -- וב אשיו 2.

 שיא --שיא א 1. 8. ארייו -- ארייאו

 שח.

 50. שםכא סמתמוס תא 1:
 תכאו , 17 -- םכא

 יא , 129 -- תק. 45 1.

 +6 דע יהלא 1.
-0 ,282 ,196 ,62 1 

 51. ססי 9, 464. | ןבל , 103. | בקעיל -- בקעי לא 2.
 4 הנה ג0 8. סת. 155. הזה , 166 -- קגעגגס םבזה 173 -

 דע הוה 60%. | הנהו--הנה 10 -- טק. 286 3 -- 016 הדעו
 הבצמה -- הבצמ 81 -- תאזה הבצמה 111 ,1ֶסָג. | רשא הבצמה
 יתירי ג. 185 489 4. | יתירי , 348 -- תירי 429 8. | ךיניבו

.71, 80,111,120,152 ,13 ,5 

 51,592. הזה 17%------.- הנהו ,\ 69, 0.

 52. הזה 17,129. | רובעא זזז, 90, 248, 262, 2%3, 7:

 1006 82. הוה לגה תא 1", 176,177. רבעת אל התא םכאו
 יהוה לגה תא ילא , 1,609,170. | אל התא שבאו 0. 4" 4
 רבעת אל התא 02. 18. 155. | רבעת , 129 -- רובעת 12

 11:.  ילא ;,109.  הבצמה תאו הזה ,152. | תאזה , 0.
 51. וטפשי--טפשי 9. | וניניב -- ונניב 1,129 178, 2604
 שבהיבא יהלא , 80 7. יהלא 2"--- יהלאו 12, ,7

 .497:528 ג קוגתס 15%. | םכהיבא -- םככיבא 252, 440 ; קותוס

 יתנב 1% 6 2" -- יתונב 60, 6

 יתנב לע םםישנ חקת םכאו ,7.
 ונמע --ו טק.145 15%. = דע םביהלא
 ךיניבו 5. 13: 18, 69, 80, ,2



 ו 0

 יהלא בקעי רמאיו + הטילפל ראשנה הנחמה היהו
 בוש ילא רמאה הוהי קחצי יבא יהלאו םשכהרבא יבא

 --לכמ יתנטק : ךמע קדביטיאו ךתדלומלו ךצראל
 יכ ךדבע תרא תישע רשא תמאה לכמו שידפחה
 ינשל יתייה קדתעו הזה ןדריה תרא יתרבע ילקמב
 יכנא ארי יכ ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה ! תונחמ
 תרמא התאו ! םינב* לע םכא< ינכהו אובי ןפ ותא
 רשא זכיה לוחכ ךערז תא יתמשו ךמע ביטיא בטיה

 ןמ חקיו אוהה הלילב פכש ןליו : ברמ רפסי אל
 שיתאמ םשיזע :ויחא ושעל קדחנמ ודיב תיבה
 : םכירשע זכיליאו שכיתאמ םכילחר םכירשע םכישיתו
 שכיעברא תרורפ כישלש םכהינבו תרוקינימ שכילמג
 ןתיו : הרשע םכאריעו שפירשע תאנתא הרשע םירפו
 ורבע וידבע לא רמאיו ודבל רדע רדע וידבע דיב
 זרא וצו ! רדע ןיבו רדע ןיב ומישת חורו ינפל
 רמאל ךלאשו יחא ושע ךשגפי יכ רמאל ןוש*ארה
 זררמאו + ךינפל הלא ימלו ךלת הנאו התא ימל
 ושעל ינדאל קרחולש תצוה קדחנמ בקעיל ךדבעל
 זכג% ינשה תא כג וציו :ונירחא אוה כג הנהו
 םכירדעה ירחא שכיכלהה לכ תא שכג* ישילשה תא
 : ותא שכאצמב ושע לא ןורבדת הזה רבדכ רמאל

 רמא יכ ונירחא %% בקעי ךדבע הנה כג שתרמאו
 הארא ןכ ירחאו ינפל תכלהה החנמב וינפ הרפכא
 אוהו וינפ לע החנמה רבעתו :ינפ אשי ילוא וינפ
 חקיו אוה* הלילב שכקיו : הנחמב אוהה הלילב ןל
 רשע דחא תאו ויתחפש יתש תאו וישנ יתש זרא

 תפפתב

 178, 227 ; תוגתס 224 -- םכליאו ז,6,128. | .םבירשע ,.
 16. תוקינמ 1, 9, 17, 18, 60, 94, 108, 100, ,,7

 168,170, 181, 196, 226, 227, 244, 247, 248 -- !-רקנימ 22% --

 תרוקנימ 155 -- תרקינימ 80,181. | םבישלש --'ישלש \.
 תררפ 178. | םםיעברא -- 'יעברא 9. | תרנתא תק. 38% 8
 -- תרונותא 193 -- תרונתא 5, 9, 17: 19, 69, 80, 120, 150 2

 226,227,230,2ף1,615 : קזותמס 8,82,128 -- תנותא 76. םבירשע
 [(גק.148 15% --ירשע 199. | םכריעו 00.1848 16% -- םכירייעו
 ג -- םביריעו 1, 6,11,13,17, 69, 80, 80, 9, 101,108,

 1ז120,112,136,151,152,160,181,106,226,227,0,111,12%ע

 244, 256, 260, 264, 282, 283, 601 ; 1016 8--'יריעו ף- הרשע

 ןגק,ד8

 17. ריב --דיב ונידיב זֶסָּג- | וידבע 1%-- וינב 60 -- וידבע וינב
 109. | וידבע לא - - - רדע 6. דע 2" 51 ז7.  ודבל

 - ב ₪ק.ז85 15%.  רמאיו קמעגס ורמאי) 5. ורבע ,24.
 ינפל -- וינפל 6,150,196 -- אינפל 128. | חורו -- חוירו 1,177,

 80,132,244: קמומס 12%. | רדע ןיבו רדע ןיב טק. 3:
 18. חרא קחתס 2 171. | ןשארה :70. | רמאל 4.

 יחא ,1סָב. | ימל --י טק.148 6. ךלת , 89. | ימל גג. '

 19. ךרבעל , 89 -- דבעל 9. | בקעיל ךדרבעל < ךדבעל בקעיל
 0. אוה 1%-- איה 1, 0, 17, 60, 80, 80, 120, 132, 101, 6

 244, 253, 260 ; קזוממס 82,1%5% ; (סעז6 0. החלש :9,:ונע

.4 300 ,244 ,230 ,227 ,226 ,186 ,181 ,152 ,150 ,132 

 ינודאל 196. | אוה 2", 4.
 20. וציו-- בציו זֶדָג. | םכג ינשה תא םכנ טק.ז46 155. | ינשה
 תא םכג , 80. ינישה 1,699. םכג 60,"2. ישלשה 69. םבג 3"

 --= םכגו 602 | תרא 3" 9. ' לכ 120. * םםביפלוהה
 רמאל םבירדעה ירחא םכיכ טק, ז8.. זֶקָג. | הזה רבדכ ,.
 ושע , 237.  םככאצומב 11,13,75, 108, 152, 2%, 601 --םכ +

 ותא -- ותוא זז -- ותא בורמ 6,

 21. ךרבע ,18. | בקעי ,196. | ונירחא -- ירח טק. 3 2
 יכ -- יכ הנה 80. | רמא -- לא רמא 10ֶס. | וינפ -- ינפ 1.

 החנמב טו 132 -- החנימב 69. | תרכלהה -- תכלוהה
 ינפל -- וינפל 80, קזותס ף9. | וינפ הארא ןכ ירחאו , 0.
 ןכירחאו 136, 15%, 158, 160, 177,181,186,198, 100, 200

 226, 227, 228, 244, 601, 602. | ןינפ 2"--ינפ 60. | ילוא -

 ו. 89. אשי טק. 138 גסס -- אישי זזז. | ינפ [סזו6 ןינפ 6.
 22. רבעתו -- 'ובעתו 9.  וינפ לע -- וינפל 69. | אוהה =

 אוהה 4
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 ף. הטלפל -- הטילפל 2.
 ז0. רמאה -- רמא פד. | בוש , 61. = ךתדלומלו -- ךתדלומ לאו
 62, 64, 66, 127, 183. 197, 221, 209, 670. | םיטיאו -- בטייו

 61 -- ביטאו 64, 127, 221, 134 -- בטיאו 6% -- ביטיהו 4.

 12. ינלצה 127,221,64,6%.  יחאאאא 61. | ינוכהו 4.
 1:3. בטיה ₪ ביסה 6%, 127,221 -- בטה 62 -- באטה 197 -
 ביטיא 1. ביטא -- ביטיה 61 -- ביטיא 61, 66. 133 -
 ביטה 62. יתאמשו 1. 16. םביריעו -- םכיריאו 7.
 18. הנאו -- הנהו 64 -- הנאאו 61. = ךינפל -- א%%% ךינפל 62.

 19. ךדבעל -- ךדבעאל 6%. | החולש < הוחלש 6.
 21. רמא , 62. = וינפ -- וינפא 127 -- וינפל 4

 22. וינפ לע -- וינפל 127. | הלילב , 4.

 יס

 קפעפתב

 ף. 00. 193. אביב ,,+,,,+

0 120,132,136,150,155,173,178,181,1906,226.237 

 271 -- או (טק.:8: 109.  תחאה הנחמה לא טק. 4. 2

 הנחמה -- הנחמ 6, 80. | הטילפל ₪ הטליפל 152 -- הטלפל ₪
.4 ,253 ,244 ,227 ,178 ,132 ,20 1 1% 1% 

 זס. 00. ,191. יבא 1", 81,186 רמאה 0
 ילא ,170. | ךתדלמלו 1, 18, 80, 10, 150 -- ךיתדלומלו 7.
 הביטאו 1, 2, 6, 13, 18, 60, 80, 94,995, 10 ,2

 116, 155, 168, 180, 196, 226, 227, 244, 248, 260 --- הבטיאו 4.

 :ג. 60. 193. | לכמו -- לכמ 9,129. | תמאה 8 6
 ךידבע 13,226. | הזה 0, ינשל -- 1 טק. 3

 12. ינלצה ף,18. | דימ 2%-- דימו 2, 5,196,226. | אובי ןפ
 9 אבי 11,,1, 18, 80, 8094, ,2 ו
 158,191,106,226,227,219,244,248,2%1.  םכינב ----- ותא

 ענפ 1.
 ג 3. בטיה -- בטה 9% -- בטיח ,,7

 616 -- ביטה 18,132, 4 ביטיא -- ביטא 2

 ז32,151,158,168, 170,106, 227, 248, 22 -- בטא

 166,181,226 -- ביטה 186 -- יא [טק. 180 100. תא
 לזזכ -6- םכיה ,,. בורזמ ף, 80, 108, 1

1 10766 ; 200 

 14. אוהה ,129.  ןמ--ןמ ב 109.  החנמ --השדח החנמ 9.
 1 ;. םבישיתו -- םכישייתו 129. | םביליחר 155, 615. | םכילאו
%,,, ,10111 ,108 ,101 9 ,59 .69 ,18 ,3 1 



 אתעתתו 4

 עכרבעיו שכחקיו + קביא רבעמ תרא רבעיו וידאל'
 בקעי רתוו ול רשא ** תרא רבעיו לחנה זרא
 יכ אר'ו : רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל
 בקעי ךרי ףכ עקתו וכרי ףכב עגיו ול לכי ל
 רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו : ומע וקבאהב
 ךמש המ וילא רמאיו : ינתכרב כא יכ ךחלשא אל
 יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו ! בקעי רמאיו
 זכישנא שכעו שיהלא שכע ץרירש יכ ללארשי כא
 רמאיו ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשיו : לכותו
 ארקיו + םש ותא ךרביו ימשל לאשת ;רז זדמל

 שכינפ וכיהלא יתיאר יכ "ראינפ זשכוקמה טכש בקעי
 רשאכ שמשה ול חרזיו :ישפנ לרצנתו זכינפ דא
 אל ןכ לע :וכרי לע עאלצ אוהו לאונפ תא רבע
 ךריה ףכ לע רשא השנה דיג תא לארשי ינב ולכאי

 : השנה דיגב בקעי ךרי ףכב עגנ יכ הזה כויה דע

 אאא

 ₪ מ ו יי אא

 עברא ומעו אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשיו

 לעו לחר לעו האל לע םכידליה תא ץחיו שיא תואמ
 ןהיד%ל' תאו תוחפשה תא םשיו ! תוחפשה יתש
 תאו לחר תאו זכינרחא הידליו האל תאו הנאש*אר
 הצרא *וחתשיו שהינפל רבע אוהו : שינרחא ףסוי
 ותארקל ושע ץריו :ויחא דע ותשג דע שכימעפ עבש
 תא אשיו :וכביו והקשיו וראוצ לע לפיו והקבחיו
 הלא ימ רמאיו זכידליה תאו שישנה תא אריו ויניע
 : ךדבע זרא שכיהלא ןנח רשא שידליה רמאיו ךל

 התעכתב

 לארשי -- ל ,. 8. 1:ם. 24.
 לכותו 1 0

 25. ךמש אנ -- ךמש המ -ש אנ 18 -- ךימש אנ ז1. | רמאיו
 417 -- בקעי רמאיו 157. | ותוא 13 -- קטתוס םבתא 4:

 31. םכש בקעי טק. ז35 155.  בקעי , 81,100,120. שש -

 םכש תא 160. | םכוקמה -- אוהה םכוקמה 103, 601. - לאינפ

 -- לאינפ אוהה 9 -- לאונפ 95,129: קזותוס 80 ; 6 5.
 יכ --יכ נפ 155. | םבינפ גל ₪ 2%-- 'ינפ ף. | .ישפנ --י 4.

 32. חרזיו טק.135 196. | תא \ 9. 75,100, 248. | לאונפ 6
 לאינפ 129 ; תטמס ז. עלוצ 248 -- ל 8 1. ןכירי =

4 ,69 

 33. רשא ,זסָג. | לע 170. | ךריה -- ךרי טק. = 1.
 הוה םבויה דע , 9. | םבויה 55 69. = עגנ יכ -- עגנ יכ גנ יכ 1.
 ףכב -- ב ₪טק.45 10%. | ךר*-- ךריה 100. "= השנה 1" ₪ 2"

 -- אשנה 3.

 םכעו -- םכעו לכותו 6.

 1. בקעי -- ףסוי 282 -- אבקע' 12%. = ונע 6 -=ויניע תא

 111,116, 150,151,152,18ז, 190, 106, 248,260, 6ס0 תו4ז0.-

 ושע 18. אב ושע ₪ק.:46₪ 1:00. אב --האב 80.  ומעואב

 -- ומעו אב ויחא 0. ומעו -- ומע . שיא -- ומע שיא

 1ונ. תא , 69.  םכידליה 06 םכידלוה 3.  .תחפשה 6%,
,1 

 2. תוחפשה תא םכשיו , 129. | שבשיו -- םכ 1סתַפּג (טק. 136 6.
 תחפשה 6,111,132,1%0,168,186,227, 244. | ןהידל --ה

 186 -- ןהדלי 200. הנושאארבר ,,,,,%0)

 152,155,193.248.2%2. | תאו םכינרחא הידליו האל כ. 7
 1%%. | םכינרחא 1%-- םכינורחא 13, 17,193 -- םכינרחאה 4.

 תאו 4*-- תאא 186. | םכינרחא 2%-- םכינורחא

 4. רע ותשג ,24
 4. לפיו -- לופיו זז, 1. | וראוצ -- ויראוצ 1%
 69 75, 80, 81, 89, 99, 1089, ,,7 זו

 170,178,186,18ף,190,196, 227, 237, 239, 24+,
 253: 271 43, 279, 282, 283, 189 3, 601, 6%9 'ק ; קז!תוס 2.

 ךביו וראוצ 109. | וכביו -- והכביו וָפ -- קחפוס וקביו

 5. תא 1". 5,129,176. םכישנאה וָּב. | תאו קזוזחס לוצ .
 ימ -- אמ 128. = תא םכיהלא -- תאא םכיהלא 7%. | תא 1" 1

 ךרבע -- ךידבע ו.

 8 גז. 6035 צ 4.

 --דדדדד :קביה - - - 77 7 ד - ל 4
 --דרידדדדד לכ -- - רה ההרה 5
 2 ו ₪ 9 ד ₪ 5 שו ח הד ל 26

 ₪ ו כוש בוב = 55 ₪ ₪ 4 =[ 5 27
 ב וש ב ₪ בלק אנ ודל דר קו ||זח ה לקח = 20
 שש -ו-ב וב ב בו כ דן חו אח ה( ד 29

 ו 10
 וש 2 22 22 2 ₪ ₪ ₪ |20 אדה ₪ = 11

 ו - לא ונפ - - - - - - -
 ו יב 4- שש 2 = 2/2 25 ₪ 527 12
 ---- 777 ?לצ----ךררדדד 58

 ו - אשנה - ---- 7777 ד
 24 :- = ₪ -כ רכה = 2 5

ַ == = = = ₪ = - = = = = 202 27 0 

 ןהדל - - -----ררררדדדדהד 2

 ----ררר-ררדידרדרחהד הנושיאר
 -- -חתשה - --------ד-ד ה ההד 5
 ו ו ש בו 2 ₪ = = = = = 5 6 = 4

 +א אש" - - - - ד ד דד ה דדדח חח -ז 5

 הב 212 0 א. 5 ב וז ב.

 23. \יךילי -- וידלי 63, 66. 0-4

 2%. קבאיו -- קבחיו 62, 65,183. = ומע -- ומא
 29. אל , 61.  יכ,;6:. | םכע -- םםא 5.

 340. םבש ותא ךרביו , -

 31. םבש -- םבש תא 62 -- םכש אא 64. | לאונפ 7
 36411000. | לצנתו -- נ , <. 42. עולצ ₪ ועלצ 4.

 33. ולכאי -- א , 62. | אישנה 1" 6 2" 6,181,221.  ריגב--
 דגב 4.

 1. ץחיו --י טק. 4. 127. = תא , 64. | םבידליה ₪ םכדיליה 2
 -- םםבידילה 4

 2. ןהידילי ₪ הנידילי 61 -- ןהידלי 66 -- ןהדילי 64, 127 -- ןהדלי
 197 -- ןודליה 334.  הידליו -- הדליו 61 -- הידיליו
 127,183,64,6%. | םבינרחא -- תינרחא 233: 4.

 4. ואקשיו
 5. ויניע אשיו , 65. םבישנה--שנה טק. 7.
 תבידיליה 61, 62: 63:64. 6-

 -- םבודיליה 2 62: 64 66 4

 םבירליה 1%-

 =בידליה 2"

 תפפפב

 23. הלילב םכקיו -- 'לילב 'קיו 9. | אוה , 189 -- אוהה
 ז%52,1ף90. | יתש תאו וישנ יתש נק. 148: 168.  יתש תאו וישנ

 80. | יתש 170,"2 -- 28 150. ויתוחפש 72

 1:93.  דחא -- תחא 1. רשע 07.4 100, | ךבעיו -- !ובעיו

 ף. קובי

 24. 00. , 252. | םכחקיו -- םכ ;132--'חקיה ף. | םכרבעיו
 -- :ריבעיו 9 -- םכריבעיו 17, 80, 120 158, תא 27--

 לכ תא 173. : ל--ה טק. 8: +

 25. דע ,.75.

 26. לובי 5: 9: 18, 60, 75. 80, זז, 120, 158, 175: 196 2
 244, 260, 264, 00 -- לאבי 6." עביו -- י ₪ק.ז86 69. | ףכב
 ן כ ₪ 00. | פרי זס == ביל ₪ 17,550. | עקתו נס. 8
 196. ףכ--ףכב קוגתוס 15%.  וקבאיהב 196---(סזפפ וקבאהכ 4.

 27. רמאיו 1"-- ר ;69. | אל ,7.
 28. ךמש המ ₪ק2.135 155. המ ט7 1

 = 29. ךמש דוע (גק.זג: 109. | ךמש טק.185 785. | םםא 4



+ 4 

 שגתו |: ןיוחתשתו ןהידליו הנה זרוחפשה ןשגת|
 ללחרו ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו ;דידליו קדאל כג
 רשא קדזה קדנחמה לכ ךל ימ רמאיו :  ןוחתשיו
 ושע רמאיו |: ינדא יניעב ןח אצמל רמאיו יתשגפ
 בקעי רמאיו :ךל רשא ךל יהי* יחא בר יל שי
 יתחנמ זרחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ שכא אנ לא
 זכיהלא ינפ *זר*ארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יב ידימ
 יכ ךל *תאבה רשא יתכרב תא אנ חק !ינצרתו
 רמאיו : חקיו וב רצפיו לכ יל שי יכו םכיהלא יננח
 עדי ינדא וילא רמאיו :ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ
 זכוקפדו ילע תול*ע רקבהו ןאצהו םיכר םכידליה יכ

 ינפל ינדא תונ רבע | : ןאצה ללכ ותמו דחא
 רשא ק;רכאלמה רגרל יטאל קרלהנתא ינאו ודבע
 ינדא ללא תצ*בא רשא דע םכידליה 'רגרלו ינפל
 זכעה ןמ ךמע צג הדגיצא ושע רמאיו : קרריעש
 ! ינדא יניעב ןח אצמא קדז המל רמאיו יתא רשא
 16,17 עסנ בקעיו : הריעש וכרדל ושע אוהה וםכויב בשיו
 ןכ לע ת*כס השע והנקמלו תיב ול ןביו התאכס
 ריע םכ*לש בקעי אביו : תוכס שכוקמה םשכש ארק

 תא ןחיו שכרא ןדפמ ואבב ןענכ ץראב רשא סכבש |
 עכש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו : ריעה ינפ
 ! קרטישק קראמב שפכש יבא רומח ינב דימ ולהא
 : לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םשכש בציז

 אאא]ל

 זרוארל בקעיל הדלי רשא קדאל קרב הניד אצתז
 ?ןחה רומח ןב שכש קרתא אריו ! ץראה [זרונבב

 ! קרנעו קרתא בכשיו קרתא חקיו ץראה תו'שג
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 108,100,184,193,244: קנומס זננ --יתאבה

 =-- הוהי 4.

 12. ךדגנל -- ךדגנל הכלנל 699 -- ךידגנל 3:
 0 וילא , 1. עדוי 11.60, 100,184, 4 םבירליה =

 א>כידאליה 13. | ןאצה 157 -- אצהו
 14, ינדא -- ינודא 13. | ודבע ינפל , 69. | ודבע קונוס דבע
 19. הלהנתה 1. | יטאל -- ימאל יתאל 69 -= יטיאל 1
 הכאלמה --כ , 89.  רשא 1*-- רשא לו 10ֶפ. | לגרלו ינפל טק.

 םםיהלא

 18 389 2. | םבידליה -- םבידליה הכאלמה 60- דע 4.
 רשא 2%, 80. | אובא ז,זג, 69, 104, 129, 180, 227,

 ודא 2

 ו5. 190,.00. | הניצא -- אניצא 4

 אצמא -- הצמא 2

4 .0 ,16 
 ןשע , 120. 0.

 אנ 5 -- ךמע .

 בשיו -- ושע בשיו 120,173.  אוהה ,.
 הריעש -- הריעשל 7.

 17. בוקעיו 3. | התוכס זק, 18, 75, 152,193: 237 ; קזנתש

 1%5. - והינקמלו 80. | תכס -- תוכוס 60, 80, 239 -- תוכס 2
 2נ .0,11,18,זס8,דוז,ז2ס,132, 150, 180,226,027,227/ 2005

 קנווס 8,17,94,158 -- תאכס 236. ןכ ,120,217. ארק 5
 -- אאא%א%% ארק 9. | םכוקמה -- כ, 9.  תכס

 226, 283 ; 40116 81 -- תכס אוהה 84 -- תוכוס אוהה 2.
 18. בקעי -- ריע בקעי 200. | ןענכ -- ןענכ א%8 ( ₪4[. ראב )
 6. | םכרא ןדפמ ואבב ,ז. | ואובב 13,120. | תא ,1290--

 טק. ג. 1.
 19. ןקיו 96 חקיו 95. | םכש ,1557. | ולהא -- הלהא 6
2 ,219 ,228 ,227 ,225 ,199 ,158 :155 ,152 ,150 ,12 ,81 ,9 

 253: קונמס 94,109.  ינב--ןב 69.  רמח

 20, בציו ק.140 15%, -  חבזמ -- הוהיל חבזמ 9.
 לארשי ,ג9.

 ז, אצתו -- הצתו 136. = בקעיל , << | .תארל 52
 שקתמתס 82. | תונבב -- תונבב אה תונבב 2:

 2. אריו -- בקע אריו 178. | התא -- התוא 129. | רומח -
 ו ;152; 193, 260 -- רומחא 6. | אישנ -- א , 69.  חתא ?7-
 התוא 13 -- התא המע 170.  הינעיו 80, 155, 168, 196, 248 ;

 םנומוס 136;

 1 5 64 65א58. אאאזז

 - - - !הנווחתשתו הנידליו - - - - - קדנשגתו 7

 5: 2 ₪ ב רש שב 8

 ב יהי - ------ 0

 --- 7 - 'תוארכ --- 77-77 7-הדהדד
 - -- 'תאבה --- 7777777777 11
 - קרח חח חח חחח ה חה החד חחחח 12

 -רה חח חח חח חחח החדר הדחחד 13

 זכיתקפדו ילע תאלאע - - - ------ - -
 - חח חח חח חח חח חחח הדחה דרחחח 14

 --רררררר ד דחה .קרלחנתא - - - - -
 - ההד תובא ----- ההד הה-

 "ב 2 ב 3 בנש 22 -ב בש ב ב בהם הכול ב נ 5

 - -- תוכס ------ 77070777 התוכס
 - - םולש ---------רדר ד דרדחח 8

 = - דד ד דד דד ה ההרה ---ת- 19

 ₪ 7-77 7 הד ההד דחה ד 20

 0 תש

 ב כ ַז

 ו 2

 צה ה: 2 פס א 2:

 כ = ₪ | שש אמ מ א שש | ₪ 0 שמ | עמ | אמ | א | שמ | שמ | כ | ₪ כ 5 ב
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 6. הנידליו ₪ ןהדיליו 61, 6%, 197 -- [הידילו 62, 61 7
 183,221. הניוחתשתו ₪ ןהיוחתשתו 63, 65, ,7-

 7- ליו האל כג שבתו (טק. 846 71.
 הידלף -- הידיליו 62, 63, 64: 05, 127,191, 0-4

 ף. יחיו -- היהי 10. יניצרתו 61. 64,
 11. יל 06 ךל

 1. בידלוה < םכדיליה 62 -<- םםיריליה 7
 רקבהו -- ה , 61. = תלאע < תלעא 62, 127, 670 -- תלעאה

 64. | םביתקפדו --י* , 61, 62, 65, 200-
 14. ינדא קס ינדאל 127. | הלחנתא -- הלהנתא 65, 016

 יטאל -- המאל 64, 127,181,197,221,670,6%. | הכאלמה
 ₪ הבלאמה 64.-- הבלהמה 6% --הכאאלמה 127. | םכידיליה

.-195 ,6 61 ,62 

 ז =. הניצא -- הגיצה 64, 6.

 18. ריעה ינפ תא ןחיו , 2.
 19. הטנ -- עטנ

 16. בושיו 1

 האמב ₪ המאב 4.

 1. תוארהל 61, 64, 6%, 127,193, 197, 1. 2. לוחח 2.

5 ₪ 
 6. תחפשה 1,111,112,144,168,178.227,244,248. ןהדלי)

 226,248,5.9%. | ןוחתשתו 225 -- קזגוס גוחתשתו

 7- ווחתשיו -- ת , 152 -- !חתשי 4

 8. ךל -- הפ ךל :09- לכ ;95. | הזה סז6 תאזוה
 אצמל ,179. | ינדא -- ינודא +

 ף.- שי -- שי יחא 18.  יחא ,18.  ךשא -- רשא תא :01-

 .ךשא לכ
 10, םבא אנ לא -- אנ שבא 129: אנ 2", 6. ךניעב 14.
 יתדקלו 13,1%2,244-- קתמס 7%. | יתחנמ -- יתחנמ תא 8

 --' 19450 ידמ 9 --ידיב 460 כ 0.
 173. יתיאר ןכ לע -- ןכ לע יתיאר ןכ לע גזז. | תוארכ

,,,,, ,69 ,18 ,11,11,17 

 227 ; קזונבס 3, 8,80,04,111,128,116: (סזו6 19. יניצרתו 6.
 11. אנ -- יתחנמ אנ גס9- | תא ,129. | *יתכרב -- יתחנמ

 יתכרב ידימ 9. | ךשא -- רשא תא 10, | תאבוה



 65 זמ

 %רענה זרא בהאיו בקעי תב הנידב ושפנ קבדתו
 ויבא רומח לא שככש רמאיו ! *רענה בל לע רבדיו
 עמש בקעיו :השאל תאזה הדליה תא יל חק רמאל
 הדשב והנקמ תא ויה וינבו ותב הניד תא אמט יכ
 זככש יבא רומח אציו : שאב דע בקעי שירחהו
 קרדשה ןמ ואב בקעי ינבו ותא רבדל בקעי לא
 הלבנ יכ דאמ םשכהל רחיו םשכישנאה ובצעתיו שעמשכ

 : השעי אל ןכו בקעי תב תא בכשל לארשיב השע
 ושפנ קדקשח ינב שככש רמאל שתא רומח רבדיו
 ונתא ונתחתהו : השאל ול התא אנ ונת שכתבב
 ונתאו : שכל וחקת וניתנב תאו ונל ונתת סככיתנב
 וזחאהו הורחסו ובש םככינפל היהת ץראהו ובשח
 ןח אצמא היחא לאו היבא לא שכש רמאיו !הב
 דאמ ילע וברה !ןתא ילא ורמאת רשאו זככיניעב

 תא יל ונתו ילא ורמאת רשאכ הנתאו ןתמו רהמ
 זראו שככש זרא בקעי ינב ונעיו + השאל *רענה
 ;דניד תא *אמט רשא ורבדיו המרמב ויבא רומח
 רבדח %% תושעל לכונ אל שכהילא ורמאיו : שתחא
 יכ קרלרע ול רשא שיאל ונתחא תרא זרתל הזח
 ויהת שכא שכל תואנ תאזב ךא + ונל אוה הפרח

 וניתנב תרא ונתנו :רכז לכ סככל ל*מהל ונ*מכ
 ונייהו שככתא ונבשיו ונל חקנ טככיתנב תאו שכל
 ונחקלו לומהל ונילא ועמשת אל שאו :דחא שעל
 רומח יניעב שכהירבד ובטייו = : ונכלהו ונתב זרא

 תא ו ..

 69, 244 -- 'תנב טק. זג5 100. | תאו 0ק.145 3.  וניתונב 9
 60, 84, 101,128,132,193 -- ונתנב 9. | םככל --ונל 8 --כ

 טק. 14 -
 10. ובשת -- בש טק. 24 0.

 זז. םבכש , 6. | לא -- רומח לא 4.
 ןכ 132. | םככיניעב -- םככניעב 615.  רשאו ₪ 6.  ילא --יל
 157-- לע 109,199 -- טק. 10. ןתא --ת טק. זז
 12. דאמ | 5,100,189. המ -- רהומ 84. | ןתמו--ו ,
 ּורמאת -- ןורמאת 84,199: םטתס 157. יל--ה יל 95.  רענה

 -- תאזה הרענה 84 -- הרענה 2, 13, 18, 89, , ,,

 199: 247: 249 271 4. 659 'ק : םטמס 1.

 13. תא בקעי טק. 18. 1. ככש -- כש 0ק. 8 1.

 רומח -- רומחא 81. = ויבא 55 109. | רשא -- רשא תא 4.
 אמש -- אאמש ( ₪3. 1) 10%. | הניד תא ,150. | תא 2",

 120,200. | םבתוחא 89 -- חא 10ק. 14 4.

 14. רמאיו םבהילא < םביהלא 13 -- םכהלא 1, 0

4 ,251 ,244 ,227 ,196 ,101 :155 ,152 ,150 ,136 ,132 ,128 ,95 
 תושעל -- ו /;150,239. | רבדה -- רבדה תא
 69,225. תא , 69,129. | וניתוחא 13, 103 -- וניתחא 1 6

8,101,100 ,84 ,80 ,60 ,10 ,18 ,911 

7 ,226,227 ,152,155:158,160,166,178,181,185,180,196 

1% 3 ,284 ,2834 ,282 ,27 ,271 ,260 ,252 ,248 

 6533 קנותס 95,168 ; 1076 8.  אוה -- איה 1,9, 13:69, 4

 108,120, 132, 226, 227, 239 3 קז1זתס 150 ; 106

 < 1%. תואנ -- תאנ 248 -- טק. 18 110. | םכא , 6.
 --יה ק.ג48 82.  למהל ונמכ ויהת םכא , 129.  ונומכ ף,ז
 17,185,196 --ונ (טק.זג8 100. | לומהל 1.2 9

,1689 ,155 ,162 ,132 ,108,100 949 909 ,75 

 196,226, 227, 249, 602,603: קזנוהס 82,058 ; 06 139 -- לומהל

3 218 10116 
 16. וניתנב -- * , 196 -- וניתונב 5, 11, 13, 60, 120,170, 2

 לאו 136. ןח 6

 ויהת

 293. | ככל -- םככלא 12. | תאו -- ) , 80 -- טק. 781 2--

 18 6. םככיתונב 6,129 -- 066 םבהיתנב 8. םככתא ונבשיו
 103. | ונבשיו קזותוס ונבשל ג. = וניהו ף, 69 -- טק. 84 4.

 17. לומהל , 109, 242 -- למהל 5, 18, 101, 157, 166,
 190,226, 237.  ונחקלו -- ונתחקלו 80 -- ונאחקלו 12ֶפ. תא ,
 168 -- 18 5 וניתב 1, 17,69: 75, 84,108,10ֶס,זזז,ז20ע

 132,1%1,1%5,168,181,186,196), 226, 244: קוצתוס 6,168 -=

 ונתיב 6.

 18. ובטיו ף,17,18,99, 109, 150
 -- כו 181. - רומה, קס8 ןכ, 6זזסתט :ץעסַפ.

 זס רומח -- רמח 199 -- ורומח +.

 רומה -- רמח 9

 ( גת 661 11008 )

601,602, 42 

 0 ₪ א55. אאאזע

4 

6 

6 

4 

15 
16 

17 
8 

8 

 6 ו[.

 הרענה -
 ןיבא %א%% לא - - - - - ; הרענה - - לא - -

 = ₪ == = = 0 = ₪ ₪ ד ₪ ה ₪ ד חה

 -= -- = 5 ₪ = = = ₪ ד = ₪ ח

 ו וורו או צה חפש 16/5
 ןתאו הנתמו דאמ
 הרענה

 --7 - - אמט
 רבדה תא

5 

 3. בהאיו - א ,5
 4. ויבא -- ויבאאא 61. | הדיליה 62, 64, 65.

 5. שירחהו 62. + 04
 8. רומח -- ראומח 61. | ושפנ , 1.
 99. םבביתונב 64,6% -- םכבאיתנב 7.

 10, היהת -- היה 221. | וזחאהו 463 2.

 11. היבא ,\ 61. | היחא -- א , -
 13. שכתוהא 61, 62, 63: 64, 65.66. 704. '

 14. .םכהילא ₪ םכיהלא 64. = תא 1", 36111002. | ונתוחא 2
 6." 1%. תואנ = תאונ 5.
 16. וניתונב 62. 640%. 127: 670. | .םככיתונב 64. = םשכעכ ==

 םבקכ 6.
 17. ונילא -- ל , 64. = לומהל -- לומאל 5.

 18. ובטייו -- וביטהו

2 

 להבה | 4

 וניתונב 1.

 האב

 עס

 3. בהאיו --י ; 69. | תא , 242. | רענה 1%-- הרענה 2
 69,דסז,1ס8,100,112,150,271 4,650'ק ; (סש6 1253 םטמס 1

 -- ארענה 6 -- רך (0ק.120 101, | רבדיו -- 7 טק. 14. 1

 בל , 95. | רענה 2%-- הרענה ס,13,60, 8,101, , 2
 150, 190, 251, 27ז 4,659'ק.

 4. רומח -- רמח 100- - רמאל ,4
 תא , 389 4.

 5. תא נז" 84,248. | ותב , 69 -- ותיב 152 ; 10766 0.
 1רא 27-- םכע 129 -- ראמ \. והנקמ -- ו \ 152, 196 --
 והינקמ 69. = הדשב -- הדשה 69. | שרחהו 1 7
0 100 ,10% ,104 ,102 ,101 ,100 :99 :95 :94 :93 :82 :81 :75 

7 124,129,115,139,140,144 
 178,184,186,18ף,190, 198, 200, 200, 22%, 226, 228, 2136,

: 615 ,280 ,286 ,284 ,270 ,277 ,271 ,264 ,201 ,260 ,254 ,2489 

 םגמס 168,190. | םכאב -- םכאוב 6.
 6."רטה זמ. < ותא'הפדל

 לי נבו -- ה ד 0. | םקעי ד" זה
 תכעמשב 75, ץצותוס 109. בצעתפ 9 -- יו ₪ק. 235 99. | רחיז
 טק. ג. :סז. | דאמ ,120. | השע 58 165. | לארשיב -

 ארשיב לארשיב 109. | תא -- םכע 60. | ןכו -- ןכל ₪.
 8. רמח :09. רמאל 181.  ינב שככש ,100. ושפנ ,.

 שכנתבב ץווחוס םככתיבב 146. | ונת -- יל ונת 5. | התוא
 17,184 --ה [טק.145 ף5. ול,

 9. ונתחתהו -- ונחתהו 152--ה טק.ז438 6.  ונתא -- תא

 ₪-!טג םככתא 152.  שכניתנב --ת , 109 --' 151 -- םככ'תונב

 ילו

 ואב , 19, 94,



 תתאזצ ב עתפתו,

 זרושעל רענה רחא אלו ;רומח ןב שככש יניעבה
 זריב ללכמ .דבכנ אוהו בקעי תרבב ץפח יכ רבדה
 םכריע רעש ירא ונב שככשו .רומח תנו | : ויבא
 קרלאה םששנאה !רמאל סכריע ישנא לא ורבדיו
 ץראהו התא ורחפיו ץראב ובשיו ונתא טכה סכימלש
 ונל חקנ שתאנב תא םכהינפל ידי ת*בחר הנה
 ות*אי תאזב ךא : שהל ןתנ וניתנב תאו שישנל
 לומהב דחא סכעל תויהל ונתא תבשל םכישנאה ונל
 זכנינקו שכהאנקמ ! שילמנ שה רשאכ רכז לכ ונל
 שכהל קדתואנ ךא שה ונל תצולה שתמהב דרכו
 לכ ונב שפככש לאו רומח לא ועמשיו :ונתא ובשיו
 : וריע רעש יאצי לכ רכז לכ ולמיו וריע רעש יאצי

 ינב ינש וחקיו טכיבאכ פכתויהב ישילשה ויב יהיו
 לע ואביו וברח שיא הניד יחא יולו ןועמש בקעי
 שככש תאו רומח תאו :רכז לכ וגרהיו חטב ריעה
 טככש זריבמ קדגיד זרא וחקיו ברח יפל וגרה ונב

 ריעה וזביו שכיללחה לע ואב בקעי ינב* : ואציז
 תאו שכרקב תאו שכנאצ תא% : םשכתוחא ואמט רשא
 ! וחקל הדשב רשא תאו ריעב רשא תאו שכהירמח
 ובש שהישנ תאו שפט לכ תאו שליח 'רכ זראו
 ןועמש לא בקעי רמאיו : תיבב רשא לכ תאו וזביו
 ינענכב ץראה בשאיב ינשיאבהל יתא םתרכע יול לאו

 יתדמשנו ינוכהו ילע ופסאנו רפסמ יתמ ינאו יזרפבו |
 ; ונתוחא תרא קדשעי הנוןכה ורמאיו :ייתיבו ינא

 תפ

 219:244.251,2%1.  םכה זוז.  ךא --אא ךא 120.  התאנ
 2, 4, 109,136, 244 -- התאנ תאוב 69 -- בל תואנ 9 <- טפ- 4

 2992. | םבהל -- ₪31. 129 -- םבהלכל \.

 24. ועמשיו -- עמשיו 152. = םככש לאו רומח לא ₪ שככש לא
 רמח לאו ספ. = ונב , 180:' 4 ןנב 36 לכ 47 1282 אשי ₪"

 -- יאצו 9. | וריע -- םכריע 181. = ולומיו 11, 108, 120 -- לומיו
 12. - ורע ----- ולמיו ,, 1, 69, 80, 95,170, 244 --

 ננס. לכ 37,100. | יאצי 27-- יאצוי 4
 25. יהיו ,9 -- טק. 14. זז0. | ישלשה 18. | םכתויהב --ו ,%
 81,100, 150, 160, 223 -- ה , םביבאכ -- םםיבאוכ 1.

 ינש ;129. | בקעי-- בקעי ש 152. = יולו ןועמש , 2,1ֶדְ. | ןועמש
 -- ןועמשו ֶפָג. | יחא --ייחא ניד 4. | וברח -- וכירי לע וברח
 נונ. | ואביו טק. 288. 61124066 דג. לע -- לא 69--לע א 9%.

 ריעה 55 136. | חטב קזנתס חטיב 4

 26. רמח 109. םככש ,199--98 254-  ונב ,1-
 157. | יפל -- סוס ינפל 6. | תיבמ -- תיבמ תא 6.

 27. ינב -- ינבו 9. | בקעי -- ולע .בקעי גֶפְפ. | לע -- לע ע
 109. | םביללחא 129. | וזביו =- וזוביו 13,129,227. רעה --
 ריעה תא ף, 18, 60, 80,132. | רשא -- תא 132. | םכתחא ם,
89 ,106 ,104 ,94 ,89 .84 .81 ,80 ,7% .60 :0 5 20 

19 86 ,| ,, ,109 

153 ,204 ,23 ,244 22 ,228 ,227 ,220 :225 ,196 :193 

 קעותגס 4 1 /

 28. חוא -- תאו 60. = תראו 1%-- תא 80,101 -- 2
 םכהירמח -- * . 178 -- ה \ 192 -- םכהרומח 129 -- םכהירומח

 5:9:17:69,132,136 ; קזנתס 4 תראו 4"--תא 5

 רשא 1%-- רשא לכ זָג2. | וחקל הדשב ךשא 00, :ג
 ךשא 2", 0.

 20. 0ת- , 2

 - לכ אאא 0

 וגרה

 לב 2,468

 וזביו -- וזוביו 3
 תאו 17-- ו ,0-

 תאו 3%-- לכ תאו 760.
 -- וז טק. 185 124. | תאו 4%-- תא 0.

 30. לאו -- תאו 80. | םבתרכע -- םכתרבע 81, קנגתס
 ינשאבהל 9,129, 260 -- ינשי איבהל 1%2. | בשיב -- בשויב 5,
 4: 5: 6:11. 69, 84,11ז,125,120,158,168,170,103,225, 79

 248.  ינענבב -- ינענכבו 75. | יזירפבו 120,122. < - *תמיינאצ

 רפסמ ,1סג. | יתמ ,132. | ילע סת ולע 155.  ינוכהו 01
 =- ינכהו 18, 60, 84,109, 244 -- יננכהו 1. | יתדמשנו -- י , -

 יתבו 69 -- קזועוס ותיבו 5.
 31. ורמאיו -- רמאיו 95- הנוזכה 2: 32 4, 5-6. 89 7%

0,109 ,5( :80,94 ,84 :81 ,82 ,80 ,67.75 ,18,10 

00,,,, ,+ ,1 

 140.144,150,151,152,156,158,160,170,171,175,176,ֶדְדָב

 60 גג 60 5 א 5 6.

 = ה סבה ול = ! 3% נב! - ו-19

 5 -ש יביאש ישות- א =" "אר[זה יהב ] ה משל מש 20
 = שו 0 == ל ה הד ו | רק ה ווי סא א ל < -- 211

 - - הררה חד :. ןבשיא = == 2
 2 -.תכתומב%='= ה = תובחר - - -

 רחןא/ - =" ד == קה לש 22

 - -- שתנקמ -------דידדדהד =
 - -- *תואנ - - 7-7 7777 7ְ79777ה

 ו 24

 - 7777 החד ישאלשה - - --7-- 5

 שי= = = ושר ₪ רש 2-0 ₪ 5 206

 - ה ד דד הרד חההה ינבה---- 7
 - - ה 7777 תאו !םשתא*חא ----- 8

 - - 7-7 - שםשפש א% תאו- ---7--77 9

 = = ה 70797777 תאא---- 0

 --- 7 - בשויב ינשויאבהל < - - - < - - -
 - - - חה 'ג%כה) -- 7-7 777 - < 7-77

 : ונתאחא - - ושע הגז ךה - - - ----- 1

 ס ץ בז 0 א.

 20. םבריע < םבירע 4

 וניתונב 62, 64.

 תויהל -- - - ונל ₪ק.ז88 .
 םכילימנ 4.

 תרואנ < תאונ 670 -- תאזב -:

 1ף. תבב -- תיבב 7.

 21. םשםישנאה --' . 2.

 22. ותואי ₪ ותאוי 656, 4.
 תרבשל -- :רבשלא 7.

 23. םכנינקו -- םכאינקו
 ובשיו -- ואבשו 7.

 2% ישילשחה 62, 64, 65, 606,127

 וחקיו ₪ וקחיו 06 -- 1.
 27. םםתוחא 61, 62, 64, 65, ,7%

 29. ראו 1%-- תרא 62: 61:64, 6%, 127, 221, 233,

 םכהירומח 61. 62, 64, 65, 66. 183,221. | תראו 5"-- תראו
 %%%% אא אאא 2. 20. םבפס לכ ג

 40. ינשיבהל -- ינשאבהל 127,221, 334, 504 -- ינשיאבהל 64 --
 ינשאיבהל 61, 62, 66 -- ינבשיאהל 64, 333. | ופסאנו -  א

 ינוכהו 62, 63, 64, 65, 66, 127, 1.

 ונתוחא 61, 62, 63, 64665, 7.

 םביבאב -= םביבהאב 6.

2 

 21. ךה - ךא 4
: : 

 א תב

 19. רחא -- רחיא 244. = רענה תושעל < 109. | בדה =
 ףבדה תא 84,120.  תבב ₪6 תיב 2.  לכמ --לכמ הלאמ 6.

 26. אביו -- אבתו 80. | םככנשו רומח < רמחו םככש
 לא ג%-- לא ורבדיו 6. = ורבדיו םכריע ₪0ק.186 155. | ורבדיו
 בריע ישנא לא ,178. לא 2". 5. | םבריע 2*-- םכריע רעש

- 0 . 

 21. םבכישנאה -- םכ , ף0- || הלאה -- הלאה םבריע
 םכימלש -- םבימילש 17,155,181. - םכה , 78 -- 58 2.

 ובשיו -- ונבשה 4 ץראב -- ץראב ונתא 5. ורחסיו --

 ורהסיו 20. | התוא 2%1.  םבהינפל -- םככינפל 84, (סזס 4
 זרא -- תאו 75,196. = םכתונב 9 -- םכתניב 80. | םבישנל ,

 109 -- םכ ;9. = ונתנב 5 -- וניתונב

 22. ותאי -- ותואי 17, 80, 120, 193: 248, 251, +. נלי"

 69.15%: ונתא , 223. | למהב 13,18,101,151,100, 2269

 217,248,260,300. | םבילומנ , 84, 120, 184, 193, 227, 0.
 23. םבהינקמ 4, 6, 13, 18, 60, 80, 84, 80, 95, 102, 109, 3

226,227,2449 ,210 ,196 ,129,132,136,150,1%%,158,18%,186 

 253, 260, 282, 28 -- םבהינקקמ 9. | םכנייניקו 80 -- םכניינקו
 1,13,100,111,136,1%0, 15% -- םכניניקו 4. | לכו --לבבו

 תלה 1, 6,9,11:13,17,18, 6007580, 84,94,99, 2

7% ;227 ,220 12 132,136,150,152,1%5%,178,184,189,190 



07 1 

0 , 

 בשו לרא תיב הלע םכוק בקעי "רא כיהלא רמאיו
 ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ שפש השעו םש
 לככ לאו ותיּב לא בקעי רמאיו ! ךיחא ושע ינפמ
 םשכככ*אתב רשא רכנה יהלא תא ור*פה ומע רשא
 תיב הלענו המוקנו ! פפכיתלמש ופילחהו ורהטהו
 יתרצ זכויב יתא הנעה לאל חבזמ שפכש השעאו לא
 בקעי רא ונתיו | יתכלה רשא ךרדב ידמע יהיו
 רשא םכימזנה תאו שכדיב רשא רכנה יהלא לכ תא
 שכע רשא הל*אה תחת בקעי שתא ןמטיו םכהינזאב
 רשא עכירעה לע כיהלא תתח יהיו ועסיו ! שסכש
 בקעי אביו ! בקעי ינב ירחא ופדר אלו זכהיתוביבס

 זכעה לכו אוה לא תיב אוה ןענכ ץראב רשא הזול

 ללא םוקמל תצרקיו חבזמ שש ןבו |! ומע רשא
 ינפמ וחרבב םשיהלאה וילא ולגנ וכש יכ לא תיב

 תחתמ רבקתו :הקבר תקנימ הר*בד תמתו .ויחא
 ! תוכב ןולא ומש תצרקיג ןולאה תרחת לא זריבל
 ךרביו שכרא ןדפמ ואבב דוע בקעי לא םיהלא אריו

 קצל בקעו ךמש יהלא ול רמאיו ! %%%%% ותא
 ךמש ?ריהי "לארשי כא יכ בקעי דוע ךמש ארקי
 לא ינא שיהלא-ול רמאיו ! לארשי ומש תא ארקיו
 שכיכלמו ךממ היהי כיוג להקו יוג הברו הרפ ידש
 שכהרבאל יתתנ רשא ץראה תאו :ואצי ךיצלחמ

 ! ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו

 הפפתב

 תת 2 לא ק.246 82. בקע \ 75. .תא-ב

 לא 120,150. לכ .60,89   רשא םכיממה תאו,103. | תאו--

 ו ;155-  םםבהינזאב רשא .180. | ןומטיו 11,13,108. = שבבש םבע
 -- םכפשב 26 -- כ סאפ6מ [טק.ע88 8:1. | םםכש ,

 5. םכירעה -- םכירחה 69 -- ע ₪7. 285 3 -- םבהה םכירעה

 173. | םבהיתביבס 12 42 5, 6: 7: 17, 18; 75: 80, 84, 80: 94,
2 17/1 5%78%,,, ,100,100 

 185,227, 244, 2ף%3,300---בהיתובובס 13-06 מככיתביבס .

 6. אוביו 13. | הזול -- תיב אוה הזול 80.  ןענכ  זסז. 4
 אוה 34 לא תיב 60. ק -- 58 80. | לא תיב אוה קזנומס 5 0
 אוד 1"-- ד 1.5.0 13.112,218. תיב-- תב זפז י תיב

 אוה לא , 7 לאתיב 2 155, 185,186, 223,226, 6 227

 228,260 -- לתאב 171. 5 אוה לא 1טק. 84 4 רשא , 0:

 ומע -- ותא 4, 150.,60, 155, 248, 260 -- ומא 61% --ומע ותא 9

 -- טק. 4

 ל. לאתיב 151, 152, 155, 158, 177, 186, 180, 2 22%, 6

 244,260. "יכ לא 0.138 124. | םבש יכ טק. 1

 ולגנ ,זףז.  וילא קממס ילא 05 -- ,101.  ויחא -- ויחא ושע
6.5 

 8. הרובד 4. 13, 17: 60; 84, 101,136,106. 20 226, 248,615:

 קחומס 81,128 1 תקנמ 2, 9: 9%, 100, 120, 150, 170, 6

 248 -- תקינימ 1, 5, 17 -- ותקנמ 69 -- תקינמ 105, 4.
 תחתמ , 150--מ , 171. לאתיבל + 1, 2
 225, 226, 227,228,214,260. | תיבל--תיבל אה 0%. | ןולאה

 תוכב --- (טק.186 82. | ןולאה -- ןו טק. עגה ןזז -- ןלאה 4.
 ארקיו -- ארקתו זק. = ומש , 7. | ןלא +

 9. םביהלא ,13. | דוע ,13. = ואבב , 69 -- ואובב 4
 ךרביו -- ךרביו תוחא 6. | ותא -- ותוא +

 10. ול -- ול א 95 -- וילא 1%7 תגזפ. | םכיהלא -- י* םכיהלא
 ל 17500 לארש --.----------  בקעי ךמש נק. ג
 ססת810488 152. | ךמש ,\ 242. | אל -- אלו 196. ארק . 4-
 אאא ארקי ( 63 דוע ) 3 -- הוהי ארקי זִלָּג- | דוע , 81. | היה*
 לארשי - -- - ק.180 244. | ךמש 3". 69. - ארק ₪. 7
 82. תא \ 4.11, 80 260. - ומש , 69. | לארשי -- םכיהלא

 לארשי 0.
 זז. יוג -- איונ ( םכ 645) זז. | םכיונ --ו טק. ג

 ךממ -- ךיממ 13.  ךצלחמ 69 -- 0.136 10.  ואצי---ואצימ 1

 7% קחציל 3,129, 2 16 1 600 6% תוגש .

 הננתא -- הנינתא 4. : ץראה תא ןתא ךירחא ךערולו =

 : םכלוע דע ךערולו 4. | ןתא . 5,170 תא ,

 5 4 0[ ג (1 ₪ א 4.

 6 עיט יז

2 

 רה 5 מס יד יס א 5

 9- האריו 61, 65, 183, 670. <

 סכככותב
 - - 7 - %םכוקנו

 וריסה ה 0 כ 0 0 0 000 = "יח קת דר. 5

 2-23₪₪ן(0שסת=<ש הלה -כ

 ! תיכב - - - - - ד חה חה חח ההרה חה חה -

 5 4 0 ג.

 2. ופלחהו -- ה , 66 -- ופילחהו 64,127, 670 -- ופיחהו 6ז =
 ופליחהו 221 -- ופילחו 6%. = םבביתולמש 70.
 3. המוקנו 61, 62, 63: 64, 6%, 66, 221, 670 -- המוקא נו 7-

 הנעה -- ינעה 61,62, 66,670. | יתרצ -- אאאא יתרצ 1.
 4. םבריב -- םכדאאאב 64. | בקעי 5%.

 5 .תרתה . 62- 6. לכו - לכ 7.
 7. הלגנ -- אלגנ 62, 66,670. = ויחא -- ויחא ושע .

 יב הב

 10. ךמש 1%-- אאא ךמש אאא 1.
 אוכ הפב --.יכב 2215 ' ,/הברו --- בר

 ואצי -- ואיי 4
 ז2. יתתנ -- יתתנא 1.

 ךצלחמ 6

 קחצילו -- ו , 2.
 ו ו יי

 .ז 5.

6% ,234 :232 :220 7 86 

 217: 242. 244, 266, 200, ,,,,ץ 8%

 280, ךסס 6 1. 355: 605. 6%3, 664 -- %אהנוזבה 81 -- הנוכה 60

 100,189.4. תרא ;72 -- ל8 60.  ונתחא 94,186,

 239: 251, 253, 00 -- וניתחא 1, 4, 5, 6, 0, 11, 18,60,75,

 80,100,ז1ז,132,1360, ,,8 1 186,226, 2279

 244,603 : קננגגס 8 -- וניתוחא 13: 0, 152,158, 193

.200 

 1. לא ז",18%. | בקעי לא -- בקעיל 177. | לאתיב 2
.4 ,260 ,244 ,237 ,227 ,226 ,225 ,223 ,177,186,180 .158 :155 

 םכש ז"ל | 184; עת המש 1.  םכש השעו 0 80. .ךילא ,95

 -- ל 0.46 244. ושע (סע6 בקעי 6

 2. בקעי -- בקעי ושע זזז. | ותיב --וינב 108,184. לאו =

 לאו ה 9.  ומע רשא לכ לאו , 100,184. | וריפה 7

10 2 ,100,111,120 5% ,5 :94 :80 .84 :75 :18 

 ז%0,1%1,176,178,184,1סָב, 196, 226, 227,237,244,252, 1

 286, 288, 602 ; קונתוס 15%; (סעצ<6 2 103,144. תא ;,

 םבככותב 1, 4,6,13,17: 60, 75,108, ,,,

 1-6 226, 227, 228, 237: 2%3 3: קדנתס 4,; 

 ופלחהו 29. | םככיתולמש 9 -- םבכיתלמש תא 10, 196, 4.

 34. המקנו 100,129,1%85.  לאתיב ,,
 186,189, 223, 22%, 226, 227, 228, 244,260. | חבומ -- ה 6א-

 165.40. ג. 81. | הנועה 152,244. | 'תא-- יתוא

 יהיו -- הוהיו



 8 8 4 62 אפו 3 וא או עפפתו |

 8 = - --- 1414 בצו : ותא ךבד רשא וכוקמב וכיהלא וילעמ לע
 = ₪ יש שו= |ש/= ש = = ה ןבא תרבצמ ותא רבד רשא םכוקמב קדבצמ בקעי
 הקל - הכרה ש 2 לש יה <יטקיול ל < 15 תא בקעי ארקו :ןמש הילע קציו ךסנ הילע ךסיו
 ₪ 22 2 ₪4 5 - 2-2 2 ! לא תיב םכיהלא שכש ותא רבד רשא שכוקמה שש
 שש 2 ₪ 222 -4 2- ₪  ק =--- 16  התרפא אובל ץראה תרבכ דוע יהיו לא תיבמ ועסיו
 ---- התושקהב ------- דד 17  התדלב הת*שקהב יהיו ! התדלב שקתו לחר דלתו
 ךיל ----------רדידדדדדדרד ףך*ל הז זכג יכ יארית ללא זרדלימה קדל רמאתו
 ןמש תא - - - 5-77 777777777 18 ומש ** ארקתו התמ יכ השפנ תאצב יהיו !ןב

 ₪ ---77- ! םימנב = - - - - - - -- 10  רבקתו לחר תמתו :ןימינב ול ארק ויבאו ינוא ןב
 = - ה-777 א'ה ------- 20 | הבצמ בקע בשו ! כחל תיב אוה התרפא ךרדב
 ₪ ₪ שש שש תת 7 אה - ---- : זפויה דע לחר תרבק תרבצמ וה קדתרבק לע
 -- 7-77 קרלאהמ ולהא - - ---- -- 21 !רדע ילדגמל קראלהמ קדלהא טיו ללארשי עסיו
 --- ד - איהה - - -- 0-7 7777 22 בכשה ןבואר ךליו אוהה ץראב ללארשי ןכשב יהיו
 ו 0 לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב תא

 - - התדרדר ררריררד דד וחפחח 21 רוכב האל ינב !רשע זכינש בקעי ינב ויהיו
 !ןלובו - - -- 7-77 ה רה : ןולבזו רכששיו קרדוהיו יולו ןועמשו ןבואר בקע*
 - = ההד - .! םכימינבו - - - - - ינבו 24,25 לחר תחפש החלב נבו = +! ךאמינבה ףסו לחר ינב+
 = - הרד ררדידרדחדדד 26 הלא רשאו דג האל תחפש הפלז ינבו :ילתפנו ןד
 ב ב ל 27  בקעי אביו : םרא ןדפב ול *דלי רשא בקעי ינב
 - 7-7 אה --- - - - - רד 7 7הד < ןורבח תווה עבראה זרירק תורממ ויבא קחצי לא
 -------ררדרדררירדרר-הה 28  תאמ קחצי ישי ויהיו : קחציו ששהרבא שכש רג רשא
 -- --רררדררררדירידרדודחה 20 ירא ףסאיו תמיו קחצי עוגיו :  הנש זפינמשו הנש
 - - ה הי -רר דדרדרדיחהה ו%מע ! וינב בקעיו ושע ותא ורבקיו סכימ' עבשו ןקז וימע

 5 ה א ג צה ז ₪ 6 א. זכפ

 14. רבד 22. 15. תרא 64. בש 2 13, 18, 80,112,150) 181, 184, 106, 200, 227, 249, 2%1, 260:
 קצגתוס 156 ; סת 11,244.  תבצמ ,15ז.  תרבק , 75 -- תרובק

 ף,ד1,13,18,69,108,120,168,196, 103, 2633 קחתס ;,זזנע

 18%. | םבויה -- הזה םםויה 0,

 21. עסיו 0.148. 128. | לארשי ---רשי 8ת.11ת.1%2. | הלהא
 -- ולהא גז, 151,181, 237, 260 ---ט1600נע 130 -- 0706 18%-

 תלחא 99. | האלהמ < הלהאמתע 6
 22. ןכשב -- ןכשיב קנומס 80 -- ןוכשב 60. | לארשי 1%--
 'רשי 9,193. - אוהה - אהה 2

 155: 200, 248, 260 תומס 80,1%0. | תא , 69 -- םכע .

 שגלפ 1, 4: 5: 9, 11, 17, 18. 75 845, ,,6

 150.152,155,158,170,178,181,185,1סָבַכ 106, 226,244, 2409

 253,260. ויהיו 0 לארשי --- 1116 קענתנ6 068009
 נת תוגזפומ6 7, 11008ת+ קוספ עצמאב אקספ 2/0/05 28 700000 שעק/צב
 ג זתק]טתו 61 (קגזנטתה 1ת ז,2,3,5,7, 9, 8,19,67: 6.759

 80,81,82,8, , ,,ץ,,,7% 27,

,1 100 ,208 25 ,294 ,203 ,280 ,288 ,287 ,286 ,284 ,2893 

 656; 657, 661, 662, 663 '1- (קגזטנמ םונ1!טנב :ת

 199:233.270.545. | ויהיו---יהיו 69,129,186. ינב---ןבוארינב פס

 23. האל ינב , 18 -- האל ינב א 152 רכב 4
 109, 132,119, 100, 158,168,170,103,223, 04 ןבואר ,%

 --וב109.  ןועמש 18,60,80,120,181. יול 18, 60, 80,209
 189%. - רכששי 6, 181 -- רכשיו 4. ןולבזו < ןלובזו 2, =
9 .185,196 ,56 ,150 ,120,732 ,04 ,84 800 ,11,13,18 ,9 

 227, 239, 944 540, 253 -- , 200 -- ןלובז 69 -- ןלבזו וסל
 =- ןולובמ 1,108, גב, 226 ; סנס 12% -- ול טק.ז8 1.

 24. ינב -- ינבו 150. = ןימינבו 69. 99, 109, 189, 190,191 --
 ןימניבו 4

 2%. 60. 9. | ינבו -- ינב +.

 26. האל תחפש הפלז ינבו , 0.
 -- ה \ 8ת.]ות. 1%2- הפליז 69. | רשאו -- : רשאו 80. | הלא

 ינב גק. 36 גסס. | דלי--דלוי 9, 472 -- הדלי 69 -- ודליל
 529 : 10166 532 -- א דליל 4. ול , 80, 10. םכרא -- בקעי <.

 27. ארממ , 84 -- הרממ ו.  עברא 6 80
 ןורבח אוה , 104. | אוה -- איה 1, 59; ,,,,%

 227 ' קוגתס 18,80,1%%. | ןורבה --ו 189. | םםש 4
 קחציו , 18 -- ק , 6ם.1נת.

 28. הנש ו" ג וָגו) 6 69. | םםינומשו 5, 6
 216 -- םביעבשו 150. | הנש 1, 0,

 29. קחצי -- חצי טק,זג" 128. | ותא -- אותא

 ההלב -- ההלב לחר
 ינבו -- ינבו דג 6)- | הפלז

 16. השקתו 1
 17. התושקב 62. | תרודללימה 5.

 ךיל -- ךל 6162 1
 21. הלאהמ ₪ האלהמ 63: 64, 65, 66, 127, 221, 670--%א , 62 -

 האלה אמ 1. 22. שנליפ -- שגלפ 4
 21. ןלובזו ₪ ןלבוזו 1. 24- ינבו -- ו . 363 110. 6.

 27. תרירק , 62. ןורבח -- ןורבע 2.
 29. .עוגיו -- עבגיו 670. = וימע 61. = ורבקיו --י 4.

 יארית -- יארת 4.

 משי טקה -צנ צטצצמ-ןגגצ--מ בנש נב ג נונכובנכוב--בכלכ ב מב כו החג-בכ גכממבהעבמבהמ כ-2 א כננשכ ששב

 ד סט ב

 13. םכהילא ,129.  םכוקמב -- םנוקמה 12.  רבד ,
 14. ותא - - - - - בציו ,. הבצמ טק. < 4

 תבצמ ותא רבד רשא םכוקמב \ ל5- | תבצמ , 129. | קצו ךסנ
 הילע ,157. | ךסנ ,, 186 -- ךפנ ייד 4.

 שש תא ד 09. כשעל טס בד ל כשל
 495,109. | םכיהלא -- םביהלא תרא 242. | לאתיב 52

 נ 08, 1ֶדְד, 186, 180. 224, 22%, 226, 227, 228, 244,

 16. ועפיו -- עסיו 69. | לאתיבמ 152,155, 158,196,180 9

 225, 220.227,230,270- 7 ררבכ 90 -- העתרבב גל לא
 ף, 84,109,120,151,152,158,184,103 -- טק." 4

 אובל ו 9 אבל 1, 9,11,18, 60, 75, 80, 84, 108, 100, 0

5+ ,5 ,+ ,2+ 
 196, 226, 244, 248, 240, 200, 282, 281, 100, 01".  התרפא -

 אתרפא ג. | לחר , 224. | תדלב 0.
 17. התדלב התשקהב יהיו , 9,101,109. 4 התשקהב < התקשהב
 84--- התושקהב 400,:6,80,18. | התדלב , 75,80. | יארית

 4179 -- יארת 2, ,18,100

 18. ראצב -- תאצכ 109.  התמ יכ , 8.  ומש -- ומש תא

 69, 248 -- המש 4. ינוא -- ינא 9, 18, 81, 80, 10 ; םט6

 זננ. ול 95. | ןימינב -- ןמינב 0.18. 69.75, 1
 108,112,1%5, 158, 177, 178, 18%, 196, 244, 200 -- ןמניב 120

 -- ןמיינב 193 -- ןימיניב =.
 19. תררפא 248,260,84,136,150,15%. | אוה -- איה 9
 0, 9: 13, 69, 80, 84, 8,112, 150,176,178,181,1ס3,106, 6%

 227, 260.,253 ; קנווס 136,165 5 10756 2.

 20. בקעי -- ק קזנמס ב 12%. | אוה התרבק לע הבצמ , 7.

 לע 173.  התרבק --התרובק ָף, ז 1, 8709

 193, 228 ; קזנתוס 100 -- תררבק ג70. | :אוה == אה 9:



 5 א 4 69 פק פ

 תיק שנ 0 א אי

 תא%דלות - -- 1,2 זרא חקל ושע ! שודא אוה ושע תודל*ת הלאו
 זראו יתחה ןוליא תב הדע תא ןענכ תונבמ וישנ
 תמשב תאו !יוחה ןועבצ תב הנע תב המבילהא
 תא ושעל הדע דלתו : תויבנ תוחא לאעמשי תב

 הדלי המבילהאו : לאוער תא הדלי תמשבו ופילא
 רשא ושע ינב הלא חרק תאו שלעי תאו שיעי תא
 זראו וישנ תרא ושע חקיו + ןענכ ץראב ול ודלי
 והנקמ תאו ותיב תושפנ לכ תאו ויתנב תאו וינב
 ץראב שכר רשא ונינק לכ תאו ותמהב *לכ תראו
 יכ :ויחא באקעי ינפמ %%** ץרא לא ךליו ןענכ
 ץרא קרלכי תצלו ודחי תרבשמ בר שכשוכר ;ריה
 ושע בשיו : םכהינקמ ינפמ שכתא תאשל םכהירוגמ
 ושע תודל*ת הלאו :םכודא אוה ושע ריעש רהב
 ושע ינב תרומש קרלא* :ריעש רהב םכודא יבא

 תשא תמשב ןב לאוער ושע תשא הדע ןב זפילא
 שכתעגו ופצ* רמוא ןמית זפילא ינב והיו = + ושע
 דלתו ושע ןב זפילאל שגליפ התיה ענמתו : זנקו
 הלאו :ושע תשא הדע ינב הלא קלמע תא זפילאל
 ינב ויה קדלא קדומו קדמש חרזו תחנ 'ראוער ינב
 זרב המבילהא ינב ויה הלאו :ושע תשא תמשב
 שיעי תא ושעל דלתו ושע תשא ןועבצ תב זרנע
 ינב ושע ינב יפולא קדלא : חרק תאו שכלעי תאו
 ופצ ףולא רמוא ףולא ןמות ףולא ושע רוכב זפילא

 תב

 ל. םבשכר 1 18, זס, 150, 152, 103, 248, 277 זמהזק. תטתס

 1%1,168,224.- בר ,128,171--אלו בר 5.  תבשמ --תבשל

 89. = ודחי -- וידחי 9, 80: 84, 100, 112, 136 155, 199 4
 אלו -- ו ,109. | ץרא -- ץרא ל 06 15%.  םכהירגמ 117,
 18, 84. 94, 95. 10915 ָ,,, ו 247. %

 252: 253, 260, 264, 277 תוגז8. 300, 602,605, 61% ; קזזזתס 105 ;
 תטמס 151,160, 168 -- םכ .ז70 -- טק. 145 15%. 7 םבהינקמ

 413 7- םכהנקמ 1.

 8. ושע \ 237 -- אושע 12%. | אוה ושע טק. 24. 4.

 ושע 2", 1. | םכודא -- ) \ 60

 ף. הלאו -- ו ,155;129.  תדלת 1,226 -- תדלות 7
 80,זזז,120,132,136, 150,155, 185, 253 -- תודלות 8, 4

 ףהב =- 5.

 10. הלא -- הלאו 120,150. - ושע ,%
 236. | תשא 2" | 151 -- תשיא +.

 11. ינב -- 'ב 58. ]:ם. ף. | זפילא -- םכודא ץראב לאוער זפילא
 ופילא ינב ויהיו  ושע תשא תמשב ןב 69 -- פלא 0.

 הדע -- אדע

 רמוא
 4109 --ו 12132, 150,186, 22%, 227,230,260. | ופצ ,7

 -- יפצ 10/07.1,36. | םבתעגו - 4.

 12. ענמתו -- ענמיתו 186. | התיה -- התייה 60: | שגלפ 1,
:155 22 150 ,136 ,109 :05 :54 :75 600 :19 :17 ,9:11 ,5 

 5 1% 248, 249, 4. ןפילאל 1%-- 0 ושע ןב

 טק. 4 1. ןב 58 89 -- ןב קוומס ינב 80. | זפילאל 27--
 זפילא 129. | הלא ,169.  ינב -- ושע ינב ף9.  הדע--הדע ושע

' ;5 

 13. הלאו --ה , 170. | לאוער קומוס לאואר %. | הלא לוג .
 תשא

 14. ויה , 176. = המבילהא ינב -- המבילהא תמשב ינב 8.
 המבילהא -- בילהא 60. | תב הנע תב --תב הנע ב תב הנע תב
 נס. - הנע ;,9.95. - ושעל --ו,9.  שיעי -- שעי 112-
 שועו 189 -- שועי 9, 69, 75: 80, )4 4. 95, 108, 120, 140 2

 227, 234: 239: 247, 248, 240, 251, 253, 271 4\, 282, 659 'ֶקכ ג
 1 0708. 1,335 '; תוגתתס 84,111,136.; (סעסס 4

 15. 00. 15, 60 16 84 הלא ,1ז1. | יפולא -- ו ,
 נב 1% 5. ,ינב 2%8091. רכב ₪ 0,18,100,152. ףולא 0.
 ןמות -- ןמית 5 6, 11,17,),8, 18, 10, 67, 60, 80, 81, 2

 82. 84: 59: 94: 95: 99, 100, 103, 104, 10%, 108, 10, זס

 1 ,,,ץ+ץ,,,,,,,7 5

+ ,,, ,. 160 
7 ,244 2 ,239 ,216 ,228 ,227 ,226 210 ,209 ,196 

6 400 ,.1' 288 ,283 ,271,282 ,264 ,201 ,260 ,256 ,251 249 ,245 
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 תלחמ ----- - - ןב הנע תב = = = -
 ---רדידדדדד : תואבנ - - - 7-7 7 -
 -- הררי רדדרחהד זרלחמו - - -
 1-0 בוט 5 ב ו ד וב שועי - -

 שכב כ אש 0 =מ) | ב( טמבל מ "םא4 סאפ אש |טצמ | טעה  שלג| טעה 2 שמו המ 8 =

 =. = מ = 5 ₪54 5 5 ₪ 5 ₪

 ו כו וו כ ה-7 - .שכהיראגמ
 2- תודלוה מכ = ₪ = "שש כ ₪
 -- דה ה חוח קדלאו ------7הד777
 -- - תלחמ ------ך-רררדה הדחה
 - - = ופצו רמאו -- - -- - - ההדחה ד

 --רררררדרדרדדהח תחנ - - - - -
 --הרדררדררהרררירדדדדה תלחמ
 שוע -------רדרדרדדדה ןב הנע

 -- 7-7 רמאא - - ןשת --------77

 42 5 צץ

 2/1 רב 1". 64-
 שועי 06 שוחי =.

 6. וישנ -- וישנא 4.

 7. ודחי תבשמ , 6.

 זס. ושע תשא תלחמ ןב לאוער , 1.
 זז. =3ּתעגו -- ו ,1-

 12. ענמתו -- הנמתו 62. = שגליפ -- י , 62 -- שיגיפ 4.
 זפילאל 1%--י, 61. | הדע , 6%.  ושע -- אאאא ושע 5.

 13. תהנ -- תחדנ 4" 4

 המש -- חמש 62, 656, 4 ז 4. שועי ₪ שעוי

 15,16. קלמע ------ - ופצ טק. 46.

 5. המבילהאו -- המבילאו 221 -- א ,.
 ל

 ויתונכ 6 '127- " ךליו 1.
 9. ושע ,4-

 בקעי
 יבא , 1.

 תעעהב

 1. הלאו -- ו 4, - תררלת 5 1,

 270: 21 5% -- תרודלות 22 602 84, 120 136, 170 --

 תרלות 4. 0, זז ,לפו 00, זז) 132, שס, 105, 160, 168) 220, 27.

 237: 244, 23, 601, 602, 602. | אאא אוה 1.
 קי רט וכ ע2ס.' ישב -- ל קמתמס 128: 0 ןולא 1:

 ף,11,18, 60:75: 80, 84,994 05, 108, 100, 111, 120,132,

,244 ,227 ,226 ,196 ,129,150,152,155,158,168,181,186,102 

 2%1; 260 -- | ,125.144.157 --| 81. | הנע תב 5595 4

 תב הנע \ 82. | ןועבצ תב הנע תב < הנע תב ןועבצ תב ג.
 יוחה -- יתחה 80, 12( ; 1076 1.

 2. ערמשב , 80. אאאא תב לאעמשי -- ל א 1

 זרוהא 05 200. | תויבנ -- ו , .
 4. תרמשבו --ו , 181. תרא 1%-- לא קמס 4. | רא 2"

 454. | לאער 9.
 %. שיעי -- שועי 6. 17, 69, 75, 80, 108, 120, 112, 150 4

4 271 ,200 ,2%1 ,240 ,248 ,247 ,219 ,211 ,227 ,220 ,22% :103 
 282,659'ק: ז 0//למ.1, 25 : קצותס 83, 84,6, 111; 06

 244 -- שעי 181. | תאו 2%-- תיו 1%0. = ודלי -- הדל 9

 -- ודלוי 7% -- + טק. 28. 109 -- ) טק. 3
 6. תא ושע -- שע תא ושע זזז. | וינב תאו , 136-- תאו תא

 הפב 69. .יריתנב תא 3 תת 25 ,50--.: ויתומב כ
 108,112,103. | תושפנ --ו,1,11ז,112,160,186. | תאו 2"

 --ו 84 181 -- לכ תאו 10ְס.  והנקמ --והינקמ 9,18. = וניינק
 69. 80, 95, 129, 112, 136, 150, 155, 196, 244 -- וניניק 4.

 ןענכ ץראב -- םכרא ןדפב 18. לא , 223. | ץרא לא -- א לא
 טק. 180 6 ]ואת. 248 -- תרחא ץרא לא 6 תרחא !0:6 תזחא

 220.  בקעי--ושע 18. | ויהא (טק. 45 4.



 2 שה ב

1 

 קלמע ףולא שתעג ףולא חרק ףולא : זנק ףולא
 ; הדע ינב קרלא כודא ץראב זפילא יפולא קרלא
 חרז ףולא תרחנ ףולא ושע ןב *ראוער ינב קדלאו
 ץראב ילאוער יפולא קרלא הזמ ףולא המש ףולא
 ינב קרלאו :ושע תרשא זרמשב ינב קדלא זםכודא
 ףולא טכלעי ףולא שועי ףולא ושע תשא המבילהא

 : ושע תשא קדנע תב המבילהא יפולא הלא חרק
 ! שכודא אוה *** םשכהיפולא הלאו ושע ינב קדלא
 ילבושו ןטול ץראה יבש*י ירחה ריעש ינב קדלא%
 ירחה יפולא הלא ןשידו רצאו ןושאדו :הנעו ןועבצו
 זכמיהו ירח ןטול ינב ויהיו : שודא ץראב ריעש ינב
 תחנמו ןולע לבוש ינב הלאו ! ענמת ןטול תוחאו
 הנעו היאו ןועבצ ינב הלאו : נואו ופש% לביעו

 ותערב רבדמב שכ*מי*ה תא אצמ רשא קדנע אוה
 ןאשאד הנע ינב הלאו : ויבא ןועבצל שכירמחה תא
 ןבשאו ןדמח ןשיד ינב הלאו +הנע תב המבילהאו

 : ןקעו ןועזו ןהלב רצא ינב קדלא* = : ןרכו ןרתיו
 : ןדאו ץוח - - - הלאו 28.20 ףולא ירחה יפולא הלא :ןראו ץוע ןשיד ינב הלא%

 70 8. 05 א 5. ו

 -₪ - = ה 7-77 ףןלא אאא 068%  !ןנק - - - 16

 עהו!= ךיחהנ == ₪ ה = ד קרלא* 7

 שש = 4% ערלחמ ינב - ----- 8

 ו 19

 ו יבשט = = - - 7 7 - הדלאו 0
 - - רדר דחה ןושידו = - - - 7 - 1
 = ₪ הרה הודדוררחה 22
 --- הרי דה רררחהה ןטאל - - - 1
 -- אא ---- ההד ופשו --- 4
 2 סימאה - - - - הד

 ןשד -------ררררידדירדהח 26
 ו ו 20

 - - ד ןעוו - - - - - - קדלאו - - - - ןרתא 7

 30 ףולא !הנע ףולא ןועבצ ףולא ללבוש ףולא ןטול
 ירחה יפולא קרלא ןשיד ףולא רצא ףולא ן+שאד

 העפכתב

 קזותגס 102; (סו6 61. | ןשידו --* , 128 -- ןושידו 7.

 הלא יפולא < 111. | ירחה -- ירוחה 196 -- ירוחה א

 22. ןטול ג" , 109. | ירח -- ירחה 129 --ירוח 2, 18, 69,
 108: 1 0/7092.1,39. | םכמיהו -- * . 18 -- םכמוהו 94 4. 7%

 260, 6153 1 0/0.1, 39: קנומס 109 =- םכ , 9 -- ןמהו

 ענמת -- ענמית ף, 95 -- 06 םכנמת
 23. 00. 157.  הלאו--ו , 80,84,100.120.  ןולע---ןוולע

 גננ,181,196 -- ןילע ( 6ז תגצפ. 'ק ןולע ) 249: 1 07/0

 תחנמו -- ת , 88.1ות. 15%. = לביעו , 80 -- לועו 60. | ופש =
 יפש ( תוגזפ. 'ק ופש ) 249, 615 : 1 0/7/00. 1,440: 1076

 םכנואו -- ןנואו 120 -- םכנאו 6.

 24. הלאו --ו \ 69. = הנעו היאו , 80 -- היא 120,15%.  אוה
 =- אוהו 17. תא 1" 5,880. 100, 190 -- לא 173.  םכמיה --

 תכימיה 1.4,11,19: 60,75; 80, )5,108,100, 129

230 ,7 ,2189 ,103,196,190 ,185,180 ,150,152,155,170 

9% 379 :360 ,345 ,346 :343 :338 :335 ,322 ,200 ,253 244 
95 :573 :567 :559 :544 :536 ,532 ,488 ,481 ,474 :464 :450 :440 
 597, 598, 601,606, 011, 612, 610, 635 ; קעוזתס 1,

 522: 3)52 10706 178, 211, 384, 471, 535: תטמס 171 -- 06

 םכימה 314. | ותערב --ותוערב ף9,11,120,136,181 --ותערב

 רב גזוז. תא 2", 9,150. | ןועבצל -- ןועבצל רשא 1.
 ויבא ןועבצל -- ןועבצל ויבאל רשא 0.

 2%. 00. 61%. | הלאו--ו, 84. - הנע 100. | ןשד--
 ןושיד 108,109,193,210,227 ; ז 070.1, 41 ---ןשיד 1.4.6,

105 ,05,101 ,80 ,84 ,8 ,51 ,80 .75 ,11,18,60 

,185 0 130 ,102 

 237: 239: 244, 247, 248, 252, 260 ; קזומוס 82 -- ןושד 1.

 הנע תב .המבילהאו ןשד -- ןרכו ןרתיו ןבשאו ןרמח ןושיד =.
 26. הלאו -- 1 , 282. = ינב , 129 -- הנע ינב 244. = ןשד ₪
 170, 264 -- ןושיד זֶסָנ. 237 : 1 0/7. 1, 4ז -- ןשיד נע 109 --

 106 ןבשא ג. ןדמח -- ןרמה 1 0.1, 41.  ןרתיו ,
 ןרכו -- ןדבו קענתגס 109.

20 ,5,150 .00 .27 

 244. ןועזנ -- ןועז 18. | ןקעו -- ןקעי 1 070. 1, 4.

 28. הלא -- הלאו 18%. | ןשיד --ן \ 8מ.1:ת. 1%%.- .ןראו =
 קכראו , 80, 136 1% 248 ; קעותגס 1זנ, 12% ; 10716 6

 20. הלא -- ינב הלא 6. ירחה ---ירוחה 102, 106. < "₪

 ףולא 1% 84 ירחה 60. 30 , 184. ףולא ןטול , 136.  ןטל
 30. ןשד -- ןושיד 4, 108,100,181, 186,103, 227 -- ןשיד 2

6,, ,95 .04 ,80 ,54 ,83 ,81 ,80 :75 :69 ,18 :6 :5 
 ד ,,,,,,,',870 196, 226, 2289,

 247, 248, 240, 253, 282, 283, 400, 615 ; קז1תס 82 -- ןושד 0.

 ףולא 2" 4,181.  ןשיד --ןושיד 17,129. רוחה 0%
 193 : קזוגס 1 םבהיפולאל 4: 5: 9: 11, 17, 60, 80, 84, 9

 111,120,132, 150,168, 181,186, 1ס3,106,226.2279 6

 -- כ 170 --ה 00. 88 ריעש -- [טק. 35 118 --
 םמגתש רעש 81 -- םכודא 196, 7.

 הלא -- הלאו 7%

 42 5 לה תו 0 א:

 17. הלא ג*-- הלאו 61, 62, 64, 64, 6%, 66, 127.14,
 1-רהנ -- תודנ 61, 62.62, 64.09 06,127, 221% "21

 חרז 62. 63: 64, 65, 66, 127. - המש -- חמש 61; 62 5
4 ,127 

 19. חרק טק. 4 הלא , 1.
 20. *בשוי -- ו 62, 1

 לובשו 2.

 המבילהא 2"-- המבילא 1.
 ןטול -- ן ;66. | לבושו ₪
 21. ירחה 00. 24. 4

 22. ןטול --- ןטוחל .62. = כמוהו -- םכמיאו 61, 62, 64, 14.
 זירוחאו -- תוחא 6%. = ןטל -- ןטול 61, 62; 63, 64: 65

 127,221,670. | ענמת -- הנמת 4.

 23. ןולע -- ןולא 197. = לביעו -- לביאו
 6%, 66, 127, 197, 221 -- ש , 5.

 24. היא -- היה 62,221. - םבימיאה -- םכימאה 197, 200 --
 םכמיאה 221. םכירומחה 62, 64, 6%, 66, 127, 193, 4

 2%. המבילאו 7.

 ופשו -- ופש

 26. ןושיד 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127,181,107, 221 --]שד 670. |
 27. ןהלב -- ןעלב 62, 183 -- ןחלב ֶפָק -- ןהלבא 1. |
 28. ןשיד --ןושד 221. | ץוח -- ץוע 4 65, 61279

 197, 4 20. הלאו 363 11002. הנע -- אאאא

 דוב

 עב

 355:389 2. 60%: 616: 653: 659 כ: 1 07/0ש.1,16 3 0106 135--
 טק.עג6 140.  רמוא -- ו , 170, 226, 227. | ופצ -- ופצ )א

 ףולא 4", 0.
 15,16. ףולא חרק ףולא : נק , 4

 16. ףולא 4%-- לא 5מ. ]:ם. 9. | זפילא , 2
 ב 200. נב -- נב ה 172. .הדע -- הרע

 17. ףולא לאוער טק. ז4: 136. הלאו--ו,ומ
 150. אא]ב 0. | ףולא :"--ו, 80. | ףולא תחנ ,

 חרז ףולא ,0. הרז נק. 8 6. ףולא המש , 13

 170. | לאוער יפולא -- לאוער ינב יפולא 248.  םבודא --
 תלא 2%-- הלאו 94. | ינב 2", 136--ינב יה :1,זֶקְג. - תשא

 נק. 8. 19. | הלאו :ושע -- הלאו שועי ףולא ושע 2
 18. הלאו --ו , %4--ויה הלאו 181.  ינב , 86. | המבילהא ו"
 =-'. 170.  שועי -- שיעי ד, 4, 6, 1ז,186,226, 249, 1%
 256 : קתוותס 116 ; (סו6 10 ; תטמס 178 --ן [טק.148 160--

 תוגזפ. 'ק שועי 248, 249,251. | יפולא הלא חרק ףולא טק, 7
 155- יפולא --ו , תב קחתמס רכב 132. | תשא לג 4.

 19. הלא -- הלאו 69,108. | םבהיפולא -- ו , 22%.  אוה -
 אוה ץראב 388. | םכודא --םכ , 8ת.]וח. 152 -- ודא יבא ושע 0.

 20. הלא -- הלאו 18. | ירחה ,, 89 -- ירוחה

 יבשי --יבשוי 69, 132, 196 ---יבשי הלא 4. | לבושו -- לבוש 4

 21. ןושדו--ןשדו 94,170, 239--- ןשידו 75

 18%: 1 0770.1,18 -- ןושידו 1. 4. 5, 0, 11, 60, 80, 82, 81, 4

 50, 101,108, ז 57, 18, 160

 181,186,180,ָסָב, 106, 248, 25, 260,282,

 ץראב =

- 5 557697 



 2 זז

 רשא זכיכלמה הלאו : ריעש ץראב שכהיפ*לאל
 ! :לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל שכודא ץראב וכלמ

 ! ;רבהנד וריע שכשו רועב ןב עלב שודאב ךלמיו
 ! ;ררצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב זרמיו
 ; ינמיתה ץראמ כשח ויתחת ךלמיו בבוי זרמיו
 תא הכמה דדב ןב דדה ויתחת ךלמיו שפשח תמיו
 דדה תמיו : תיוע וריע שפשו באומ הדשב +ןידמ%
 ךלמיו הלמש תמיו : הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו
 ךלמיו לואש תמיו + רהנה תובחרמ לואש ויתחת
 ןב ןנח ילעב זרמו + רובכע ןב ןנח ילעב ויתחתה
 ששו ועפ וריע שו רדה ויתחת ךלמיו רובכע
 תומש הלאו : בהז ימ תב דרטמ תב לאבטיהמ ותשא
 זכתאמשב םכתאמא*קמל שפתאורפשמל ושע יפולא
 המבילהא ףולא : תתי ףולא הולע ףולא ענמת ףולא
 ףולא ןמית ףולא זנק ףולא : ןניפ ףולא הלא ףולא
 שכודא יפולא הלא סכריע ףולא לאידגמ ףולא :רצבמ
 : שכודא יבא ושע אוה טכתוהא ץראב שכתבשמל

 תפעתפכ

 הדשב -- ד קוס ה
5 215 -- 

 26. דדה -- רדה 4

 169 -- למ טק. 146 2.

 237. הלמש -- דדה 129. = ךולמיו 9. 69,99,129.  ויתחת 8
 50. תרבחרמ 4, 11, 80, 81, 84, 80, )5, 100, , 9

59 ,249 ,247 ,244 ,217 ,226 ,186,186 ,168 ,160 ,158 ,152 ,100 

 264, 601, 602, 603, 615, 652 ; תפס 128 -- תובוחרכ

 196 -- תרבוחרמ 5: :

 27, 38. ויתחת לואש , 0.
 38. ויתחת ךלמיו 585 80. | ךולמיו 9.

4 109 

 39. רובכע ןב ןנח לעב תמיו , 24
 ןב ןנח -- ןב ןנח לעב תמיו :ןנח 19. = רובכע ןב , 80 -- ו , 59
 109. | ךולמיו 9, 69; 95, 129 -- ,101.  רדה --דדה 12

 615: קתותס 4: (06. 128,178. | וריע , 129 -- וריע א 0.

 לאבטיהמ -- * ,\ 69; 80 190, 176, 181, 260 -- מ קנס ב
 רב :

 40. הלאו -- ו. 120, 248 -- 215 1סָב. < 'פולא --ר , 4,82 =
 ינב יפולא 170. | םבתחפשמל , 80 -- םבתוחפשמל 0,

 םכתמוקמל 1,60, 80,120,112,191,196. | םכתמשב ,176-=
 םכתומשב 1,108, 248. | ענמת --

 41. הלא -- ייפ הלא זזז -- קממס הליא 2. | ףולא 3% 55
 ןניפ -- ' ,. 248 -- ןוניפ 5: 9, 18, 60; 80, 0,100 18% -- ןונפ 7

 --' טק. 4

 42. זנק --זנח 189. | ןמית ---ן , 8ם.1:ם. 152,155. | ףולא ?"
 עפ ף. | רצבמ -- ב קזותגס צ 144 -- טק. 84<= 4

 43. הלא םכריע ףו 0.18. 173. הלא ,17.  יפולא-- +
 םכתבשמל -- םכתבשומל 108, 111 -- םכתובשומל םכתוחפשמל

 פג -- םכתבשומ 155 -- םםתחפשמל 0.

 באומ -- | ; 120,151. 5 ריע ב 4

 ךולמיו הלמש 2. 4

 רובכע - ג

 לעב --לעב 14.

 6 אפ ..אאאטנ

 ב53

 צה פז₪ 0710 1

 5 \ אז 8.

 ב וש 4 שכהיפולאל

 = רד ד ה ה ה ח ינידמה

 %*%א 7-7 חח חח דה ה חה ה חה הדיחה ד -

 - -הרד הדחה ד הדחו= = בש 2
 --ר-ררריר דרה הה חד לאבטיחמ - - -
 זכתומשב שתומוקמל שתוחפשמל - - - - - -

 --דרררררידרההרדה שכתוחפשמל

 5 84 אז[ ג

 32. ןב--עב 361.  רועב -- ע ק.זג6 62. | הבהנד ₪ הבנהד
 127 -- הבניד 62, 63, 197 -- הבהניד

 . ץראמ -- מ 00.45 127.  ינמיתה ₪ ינימתה 7-

 2%. ךלמיו --ו ; 63- | דדה -- דדח 62, 6%. = תרינידמה
 . דדה -- דדח 62.6%. הקרשממ -- ש ,5.

 . ןנח -- ןנע 1-

 . ןנח --ןנע 62,183. | רובכע ןב ןנח 26 11סטל. | ויתחת , 1.
 דדח --דדה 62, 64, 66,127, 36111002. לאבטיחמ -- חה , 4

 197,221 -- לאבטהמ 64, 65, 127 -- לאבטיהמ 670 -- לבטיהמ
 6: -- לבטיחמ 66 -- טק. 18 61. | בהז -- בהא

 תכתוחפשמל -- ח , 221. = םכתמוקמל 7
 ענמת -- הנמת 1. | :

 41. המבילהא -- מ , <.
 43. לאידנמ --י 7:

20. 

 42. ףולא ןמית , 66. = ריצבמ
 םכתהפשמל 65 -- פ , 1.

 ו כ כ יי 0ששש

 |: ה

 41. םכודא --ו,ז9ז. | ךלמ 1%-- ךלמ ,,52
 191. | ךלמ 2"-- ץראב ךלמ 21. '
 2 ךולמיו 9: 69: 84,191,196.226. םכודאב -- ו , 2

 זס.  עלב , 253. | וריע -- וריעב 181 -- וריעו ל. | הבהניד
0 

 33- ךולמיו 9, 60, 100 129 : קננמס 1:
 הרז -- ערז 158 -- חרז רועב 9.

 32: 14. ויתחת בבוי ; 94, 4.
 34. בבוי -- תמוי 132 -- , 129. | | ךולמיו 9, 60, 100 129
 120,264 קומס 6. | םכשוה 4,960, 225, 248. ץראמ , 8

 --ץראב :ל5.  נמתה ף,150,181,18%5, 4

 ודם םכשח -- םכשוח 9: 60, 103, 225, 248 %

 קחחס 82 -- םכשאה 6. | ךולמי 9,69,129,193.  דדה -
 רדה 12%. | דדב -- רדכ 286. | תא , 151 -- תאמ

 ןב -- אא[ ב

 (?סהקגז400 60תנתנגשטמנ 13 ות א 55. 032.36 6טתנ 60םנמוגסכטפ 12 ות 1 0350. 4

 : הבהנד וריע םכשו רועב ןב עלב םכודאב ךלמיו 22 | : לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םכודא ץראב וכלמ רשא םכיכלמה הלאו 02606. 36, ךע
 : הבהנד וריע םבשו רועב ןב עלב %%%%% צ%%% לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םכודא ץראב וכלמ רשא םכיבלמה הלאו 1 0זסת.1, 3

 : ינמיתה ץראמ םכ*שח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו 34 ?  הרצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב תמיו 33 ךלמיו םםש*ח תמיו 5
 ךלמיו םכשוח תמיו 46 = :ינמיתה ץראמ םכשוח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו 48 |: הרצבמ חרז ןב בביי ויתחת ךלמיו עלב תמיו 44 סב

 תמיו 37 | : הקכרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו 36 | : תיוע וריע םכשו באומ הדשב ןידמ תא הכמה דדב ןב דדה ותחת
 תמי 48 : הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו 47 | : תויע וריע םכשו באומ הדשב ןידמ תא הכמה רדב ןב דדה ויתחת עס.

 רובכע ןב ןנח לעב תמיו 39 = : רובכע ןב ןנח לעב ויתחת :ךלמיו לואש תמיו 48 = + רהנה תובחרמ לואש ויתחת ךלמיו הלמש 667.
 %%** <* ןנח לעב תמיו 55 | : רובכע ןב ןנח לעב ויתחת ךלמיו לואש תמיו 49 =: רהנה .תובחרמ .לואש ויתחת ךלמיו הלמש

 םכתחפשמל ושע יפולא תומש הלאו 40 = : בהז ימ תרב דרטמ רב לאבטיהמ ותשא םכשו ועפ וריע םכשו רדה ויתחת ךלמיו
 יפולא ויהיו דדה תרמיו 5ז | :בהז ימ תרב דרטמ תרב לאבטיהמ ותשא םכשו יעפ וריע םכשו דדה ויתחת ךלמיו ]זס

 ןמית ףולא זנק ףולא 42 = : ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא 4: = : תתי ףולא הולע ףולא ענמת ףולא םכתמשב םכתמקמל
 ןמית ףולא זנק ףולא 53 = :ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא 52 = + תתי ףולא הילע ףולא ענמת ףולא םכודא | ₪

 : םכודא יבא ושע אוה םכתזחא ץראב םכתבשמל םכודא יפולא הלא םכריע ףולא לאידגמ ףולא 43 = : רצבמ ףולא
 : םכודא יפולא הלא םכריע ףולא לאידגמ ףולא 54 | : רצבמ ףולא 6.
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 םשיו קרשרפ

 : ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיז

 הער היה הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודל*ת
 ינב תאו ההלב ינב תא רענ אוהו ןאצב ויחא תא
 לכא הדער שכתבד תזרא ףסוי אביו ויבא ישנ קרפלז
 ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו : םכהיבא
 ואר'ו : םכיספ זרנת*כ ול קדשעו ול אוה זכינקז
 ותא ואנשיו ויחא לכמ םשהיבא בהא ותא יכ ויחא
 דגיו שכולח ףסו' שכלחיו ! סכאלשל ורבד ולכי אלו
 ועמש טכהילא רמאיו ותא אנש דוע ופ*סויו ויחאל
 ונחנא קדנהו ! יתמלח רשא קדזה שכולחה תנ
 יתמלא המק הנהו זרדשה ךותב שימלא שכימלאמ
 %ןיוחתשתו שככיתמלא קדניבפת הנהו הבצנ זכגו
 ונילע ךלמת ך*למה ויחא ול ורמאיו : יתמלאל
 לע ותא אנש דוע ופ*סויו ונב לשמת ללושמ שא
 רפסיו רחא שכולה דוע שכלחיו : וירבד לעו ויתמלח
 קדנהו דוע שולח יתמלח הנה רמאיו ויחאל ותא
 ; יל שכיוחתשמ שיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה
 רמאיו ויבא וב רעגיו ויחא "לאו ויבא "לא רפסיו
 ינא אובנ אובה תמלח רשא ;דזה שולחה המ ול
 ויחא וב ואנקיו + הצרא ךל תוחתשהל ךיחאו ךמאו
 זרא תוערל ויחא וכליו : רבדה זרא רמש ויבאו
 אולה ףסוי לא לארשי רמאיו : שככשב שהיבא ןאצ

 תתעאב

 1016 104 -- ופיסיו 18, 60, 80, 112, 10, 15%, 18%, 227, 9
 249 -- כ טק. 0 81. אונש

 .6. םכהלא 1, 2, 6, 18, 81 6 129, 50 5%

 226,227,244,2%1,300,194,196.22%. הוה םכולחה -- םכולחה

 הזה ויחאל דגיו 170, | יתמלה --י 8%
 7. םםימלאמ -- םכימלאמ למ 152. | םבימלא -- םבימולא

 120,136,193.  יתמולא 9.69. | הנהו 2", 80. | הנבסת ₪
6 , 157 ,152 ,151 ,150 ,112 120 00 ,80 ,18 ,17 9 

 196, 244 -- הנבוסת 6. | םככיתומולא 103 -- םככיתומלא 4,
 120,228.  ןיוחתשתו -- י , 190 -- קוס הניוחתשתו 9.

 יתטולאל 4
 8. ךולמה 9, 60, 108, 260, 264; 06 104. ךולמת

 108 ; (סז6 104. | םבאו 42 5, 0, 17, 602 84, 109, 4

 181,186,192,198, 222, 228,244,271,601,602 ; קזנתס 1.

 : לשמ 1: 4: 5: 6: 0; 17: 18: 75, 80, 84, 80, 94, 05; 7

+ ,1 ,, ,155 ,146,150 

 22%, 226, 227, 244, 21, 251, 615. | לשמת , 175 -- לושמת 4

 219. - ופסיו ס,זז, 75,150, 189, 249 -- ופיסוו 52 69
 108,11ז,120,1ף8,181, 103, 226, 244, 261, 260 ; קזומס 8:

 10106 104 -- ופיסי) 1, 4, 17, 80, 8, ,+ָ,,, 78

 185, 106, 227, ויתמולח 4, 168 -- תטת6 ויתומולח 14

 לעו -- לכ לעו 4
 9. םכולחיו 5, 104, 100,120,244. | םבולח דוע ,6.

 םכולח :"--ו44.9,132:178.  רחא ,5,194. | רמאיו קתותוס
 ורזנאיו 6. הנה רמאיו -- הנה ארמאיו 4. םכולח 2"
 --ו,132. רוע םכולח < םכולח דוע 109. | הנהו -- ו ,
 שמשה , 17 -- 28 111 -- שמש היה 109. | רחאו 0:6 תהאו 2.

 םכיבכוכ -- ו , 9,109. | םםיוחתשמ -- םכיוחת טק. 45
 יל -- ול 2.

 10. רפסיו -- ול רפפיו 109. = ויחא לאו , 104. לאו -- ו <
 ויבא 2%-- ויבאו 150. | תמלח רשא הזה שכולחה המ ול ,-
 ול ,גסז. | הוה 69. | תמלח -- ת ץוומטס ית 8.136. | אבה
19 .155,185,1960 ,111,112 ,84,108 ,80 ,9,17,18 :4 :1 

 25 אבנ 1, 4, 5: 9, 17; 60. 80 84, ,,,,2
 106, 226, 2%1,251,260. - ינא -- ינאו 95. < תוחתשהל , 3
 תווחתשהל 11,80,178,181,184.  ךל 28 89. הצרא 2

 11. וב (סז6 אוב 4 ויחא -- ויחא תא 0.

 12. ויחא , 170. | תוערל -- ו , 81,178. = םכהיבא -- ןהיבא
 150, קחומס ב == םככיבא קנגגגס 4, 69, 144

 - יראגמ < - - - = -=- 12 ץרלא

10 

11 

12 

3 
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 566/10 1/6015 סת.

 --רדדדרדהה -- 7-7 - תהודלות

 - ד 7 !?3ב =

 - הד ה ה ה !םולשל -------
 - - 7-7 -- ןפסוו - - -

 מפ == טס | = = א 5 ₪ ₪5 ₪ ₪5 5 | ₪ ₪ | 5 )₪ ₪2" ₪

 5. ב ץג ₪

 2. בקעי -- בקעא' 127. | ףסוי 1%-- ףסויו 65. | הער 1%--
 יער 62: 64, 183, 197, 1.

 2- וינב לכמ ,6:. ןב, 61. השעו 36411005.  תנתיב---תנב 4.
 4- ויחא -- ויחת 36 1102. ₪4 1102. ויחא. וירבד 62, 4

164 .133 ,181 ,127 :65 :64 
 "7. םבימלאמ ₪ םבימאלמ 64 -- א , 61 -- םבימלאלמ 3.

 המק -- המאק 62, 63, 64, 65, 66, 183,197, 221,670 --המעק
 670. = יתימלא 670. | ןהיוחתשתו 2.

 8. ךולמה -- ו , 221,670. | םכא -- םכאו 64. | ופסויו .
 וימולח 9- 9. םבוחתשמ 71:
 וס. ויבאל -- ויבא לא 107, 221, 670. | ויחאלו -- ויחא לאו 72

 221,670. אבה --הבה 62. | ךמאו -- ךמעו
 תוחותשהל 63. | הצרא -= ר , 64 -- 4%% +

 ועו ושב יש הוי רושל

 זפת.

 ז. ץראב בקעי בשיו 1106715 תוג]סת פט ; 120. | .בשיו ץסא תוג-

 ןסע) 6% 0140 ג 126 -- 0]08ז ; 0, 84, )5, 125, 151, 170 7%

 180, 193,260, 271 ,277, 279, 283, 284, 286, 100 1 -- בשיו , 0.
 ירוגמ -- ו . 18 - טק. 4 81. | ץראב ויבא ירונמ 015 4.

 ויבא , 0.
 2. רדלת 1,11,158  קזנתס 2 -- תרודלות 7

 260 ; קונוס 104 -- תרדלות 4, 52 6, 75, 80, 81, 84, 11112

 132,1ף0,155,168,185,196,227,248,2%1,602,601. | הער

 זףס -- העור 60,193.  ויחא -- וחא ב 0. אוהו -- איהו

 זס. | ינב 1" 08 9.  תאו--ו, 5. הפליז 69.  םכתבד =
 םכתביד 6). | םכהיבא טק. 4 24

 1. לארשיו (טק.:ג5 102. | בהא 58 170. | תרא ,4.
 וינב לכמ ,109. = וינב , 85. | םכינקז -- םכינוקז 9
 ןל :", 112.  תנתכ ₪26 םכק 128 -- וגס תנותכ 9.
 4. םכהיבא -- םכהיבא ףסוי תא 9 -- םכהיבא תא 2
 ויחא 2"-- וינב 152, 226, 240, 345 -- ויחא %א%% 9 -- חא
 ג 181,324. | ואנשו--נ 6. - ורבד קזומס ורבל 1.
 םכולשל 1, 4, 6: , 11, 60, 80, 84, 8, 108, 10, זז, 2
,4 ,248,252 ,244 ,227 ,103,196 ,116,1%0,161,176,178,180 

 260, 282, 283, 284, 286, 288, 601 ; קזנוגס י

 5. םכולחיו 104,108,100,136,193.  םללח 5%
 221,248,18%. | דגיו -- רפסיו 12. | ופסיו ,4
 -- ופיסויו 9, 17, 84, 80, 101, 108,100 ,,,,, 2

 158,178,156,191, 196, 226, 244, 253, 260, 282, 28ג, 001 ג



 פפו 3

 רמאיו שכהילא ךחלשאו הכל שככשב שיער ךיחא
 ךיחא סכולש תא האר* אנ ךל ול רמאיו :יננה ול
 קמעמ והחלשיו רבד ינבאשהו ןאצה םכולש זראו

 קרעת קדנהו שיא* והאצמיו : המכש אביו ןורבח

 רמאיג :שקבת המ רמאל שיאה והלאשיו קרדשב
 ! םכיער שה הפיא יל אנ הדיגה שקבמ יכנא יחא תא

 הכלנ םכירמא *יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו
 : ןאתאדב שכאצמיו ויחא *רחא ףסוי ךליו קדניתד
 ותא ולכנתיו שכהילא ברקי שכרטבו קחרמ ותא וארינ
 תומלחה .לעב הנה ויחא לא שיא ורמאיו : ותימהל

 דחאב והכ*לשנו והגרהנו וכל התעו ! אב הזולה
 ויהי המ הארנו והתלכא הער היח ונרמאו תוראבה
 ונּכנ אל רמאיו םכדימ והלציו ןבואר עמשיו :ויתמלח
 וכילשה כד וכפשת לא ןבואר םה*לא רמאיו :שפנ
 וב וחלשת לא דיו רבדמב רשא הזה רובה לא ותא

 יהיו ! ויבא ללא ובישהל םכדימ ותא ליצה ןעמל
 תרא ףסוי זרא וטישפיו ויחא ירא ףפו אב רשאב
 והחקיו :וילע רשא סכיספה תנת*כ תא ותנת*כ
 ; שימ וב ץיא ק*ר רובהו הדר*בה ותא וכלשיו
 תחרא הנהו ואריו שכהיניע ואשיו שחל לכאל ובשיו
 זראכנ שיאשנ שהילמגו דעלגמ האב סכילאעמשי
 הדוהי רמאיו :  המירצמ דירוהל םכיכלוה טאלו ירצו

 הע 3

 זס. טס. , 84. = ורמאוו 150. | שיא 6. | רמלחה 6)
 ף, 17, 80 0 136, 1%8, 178 -- תומולחה 69. 59

 619 - תמולחה 150,155 -- ת 07. 14 4

 20. התעו -- ה ,101. | והגרהנו 535 200. | והכילשנו 1, 6,
0 18, 60, 80, 84, 80, (9, 108, 100, 111,128, 132, 116, 2 

 155. 14 184, 189. 2 16 227, 248, 261, 262, 264 כ

 קמתמס 2,170. דחהאב -- תהאב 11,17,158,10,248 ; קזנתס

 )2 +6 5. [ררבה 5, 1% 759: 900 995 18 100,132, 09

 185, 22%, 227, 219; 244, 249, 615 ; 1016 8 -- תורובה 6, 129

 -- תררובה 155,248 -- תראבה 69. = והתלבא -- ו ,24.
 הארנו -- הא טק. 74. 1. המ -- הממ . ויהי -- היהי

 קזותוס 3: 95 2. ויתומולח 6, 192 -- ויתומלח 4 9 12

4 120 

 21. ןבואר -- ו , 109. = והליצייו ,,,0
,226 ,196 ,108,111,120,132,136,155,178,184,185,101 

222 

 22. םבהלא -- םכהל 120 -- םבהילא 4 0 60 0 7

 94, 108, 10, 166. 180, 249, 251, 260, ןבואר -- ו ,9

 -- ןבואר לא 9. = ובילשה -- * ג 176. 249, 605 : תטמס 8
 -- והכילשה 84, ?056 ותא 06 םכתא 2. לא 2"

 -- לאב 109 -- 0ק. 188 144. | רובה | - רבדמב --ר

 וחלשת -- ו טק. 1408 ףס -- 6 ובלשת 7

 22. לא -- אלא 1. וטשפיו 6, 18, 0 זז

 תרא ףסוי , 109. | תרא 2" 170 -- תאו 80, 600 טז תוגש.

 ותנתוכ 129. | תרא ?7-- תאז 4: 5: 18, 69, 84, 59, 181 ; קז!תוס
 199,170 -- ראא 0.

 24. והחקיו קוס ותא וחקיו 173 -- הדש והחקיו 7.

 והבילשיו 84 -- וכילשיו 1 , 4 5: 11, 17, 18, 80, 81, 5% זס

 דנג 120 132,100 1 1 85, 193, 196, 226, 227,

 249, 263, 260,264 01 ס ; ןגז1תגס 168 -- והכלשיו 69. ותא -ו

 1. הרובה 80, 84,230: קוונמס זוז -- הרבה תא 9.

 רבהו 185, 193: 196: 7.

 2. לכאל -- לוכאל עומס 60,1%%. - םכהיניע -- םכהיניע תא

 10, 129, 248 -- םבהיניעאא 9. | ואריו םכהיניע , גסס. | הנהו

 --ו,129. | םכילאעמשי -- א , 18 -- םבילאעמשי לעמשי 9.
 םכיאשנ , 1,109. | תראכנ -- א , 129 -- תואכנ 17 -- תוכנ 1

 ירצו -- ו ,- םולו 1. 42 5, 6 9, 11, 17, 18.60, 81 1%

6 ,100,111,129,112,136,1%0,161,152,177,186,199 

 225, 220, 228, 244, 24, 2ף1, 200 ; קזנתוס ז +. תכיכלוה טלו

 -- לוה ₪ טק. עץ 2. שביכלה 1, 4, זז 18 8, 104,

2409 ,227,244 ,226 ,111,116,150.152,155,170,18%,189,196 

 2%3 -- כ; דירוהל -- ו ,, 10, 227, גס.

 26. ויחא לא , 1ס1 -- ויחאל

 גרהנ עפ 103 -- גורהנ 4

 129.  .ומד - ומר 4

 לא , 4. עצב , 4

 וניסיכו 9 -- יניסבו 12 -- ונסיכו

 ו
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 זו 1.

 8 סי א 26.

 = = < = = חח =- %ךל ---7-ההדה-

 = =- 7 הארו - - --- הרה ד
 = = 77 ינבשהו - - 7-77 ד

 0 4 שיאה = במ כ( רה ד

 = = - ודחה - "= - ]א - --7-

 -- דה םיתעמש -- --- ה
 : ןיתודב - - - - 7 7 - ירחא - = 7-7 דחה

 - = - והכילשנו והגרהנא = -5- - 7/7 7 %זלה
 היהי - - - - ואתלכא - - - - - - - - תורובה
 ו - ןאלצה = - - 77777
 ו - זשכהילא - - - - -

 ₪ = - = - ןטאשפה -- 2 2-2 - ה
 ןאחקו - = 47-77 - זרנתיכ תא ותנתיכ
 0 ₪ והורה - - רובה הראה ד הל

 = ----רר דה הדחה זכיכל*ה טולו - - -

 5 זאב צג =

 1%. לא . 6-
 16. הדיגה -- דיגת 0.

 17. םבכיתעמש --י , 12. ,,,70-4 הבלנ--ה ג%

 הניתוד 62. 63: 64, 65, 127, 193, 107, 6.

 ןיתודב <- ו \ 61, 66, 670 -- * , 4.
 ₪ =כרשבו --- ) ,. 127, 14

 10. לא , - זלה -- אזלה (ה 646) 4.
 20. והנרהנו 127. | תרורובה -- תוראבה

 221. ויתומלח 1.
 21. וליציו 62, 66, 127, 197, 670. | אל ₪ לא 0.

 23. ויחא -- ףסוי 64- | וטישפיו 61, 62, 64, 65, 66, 127 7.

 ותנתיכ -- י , 62 -- וונתיכ 127 -- ונתיכ 1.
 24. ובילשיו 62, 63, 66,183, 197, 4

 קיר -- * \ 62: 63. 64; 6%, 6.

 2%. םבהיניע -- םכהיניע תא 1.

 ז 4. ינבשהו 63, 64, 127; 197 4.

 היח -- היה 2

 םכילאעמשי ₪ םבליאעמשי 2
 -- םבהילאעמשי 63. = םבהילמנו -- מ , 61. | תאכנ -- תחכנ
 62. | םכיבלהה 61.64, 127, 183, 197, 221 =- םביכלוהה .

 26. עצב < ץעב 6%. | גרהנ -- ךרהנ 4

: : , . 

 עת

 - אלה 5 4 0, 11, 172 18, 60, 80, 4 80.94, 02

 ד12,150,155,178.180,101,196.226,244,2%1,260. | םביעור
 69: הכל -- ךל 9 150,173: קחמתחס ף -- הכ

 נק. 36 םכהלא 1, 18, 81, 84, 59. 5
.0 ,253 ,244 ,230 ,227 ,226 193 1789 

 ז4. אנ ךל ,196- האר -- 8% האר 9. תא ,129.  ךיחא --
 %%%%%%% ךיהא 1:29. | ינבישהו ז, 5, 18, 80, 84, 80: 05, 29

 +", 5%7 152,157,158, 227,248,240,184,18%ע

 251; 291, 260, 282, 283 ; קזנתוס 82,165, 168 ; 06 4.

 והחלשיו ₪6 ונחלשיו 18. | ןרבח 10ְפ. | אביו -- אאביו 4.
 1%. שיא \ 84 -- שיאה 664. | | העות סף, 17, 69, 0.

 וחילאשיו 69.  רמאל , 60, 157. המ רמאל --המ רמאל המ זז.
 16. רא ,151 -- תא ול 18%. | הדיגה 0 171. | הפיא --
 אופיא 18, 80, 84, 112, 160, 244, 603 -- הופא 186 ---אופא 100
 120,253 -- אפיא 1,4,9,111,601 -- ה טק. ע85 15% -- תעש

 הפא ז70. | םםיעור

 17. רמאיו -- רמאיו פנ שיאח ףסוי ךליו .
 הזמ -- הזמ דמ 109. | םבירמוא 0

 80. ןתודב

 18. ותוא זפ3--  קוחרהחמכ 5% ו-8

 177, 181, 18%, 101, 196, 227, 260 ; קזגוגסספס

 ;ברטבו --ו ,6. | םבהילא ברקי למ 60. | םבהלא 8%

; 200 ,2%3 ,227 ,226 ,196 ,18% 7% 195 :89,120 84 1 

 תםטגס 221. ותא ,,.

 ועסנ -- ו ,(-
 הניתוד ף, קונוס



 תעתתו

 תא וניפכו וניחא תא גרהנ יכ עצב המ ויחא לא
 %'הת לא ונדיו שכילאעמשיל ונרכמנו וכל + ומד

 ורבעיו | :ויחא ועמשיו קצוה ונרשב* וניחא יכ וב
 ןמ ףסו' תא ולעיו וכשמיו ספירחס כינידמ שישנא

 : ףסכ םכירשעב םכילאעמשיל ףסו תא ורכמיו רובה
 רובה לא ןבואר בשיו + המירצמ ףסוי זרא ואיביו
 לא בשיו : וידגב תא ערקיו רובב ףסו* ןיא קדנהז
 וחקיו : אב ינא הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא
 תא ולבטיו םכיזע ריעש וטחשיו ףסו' תנה%כ זרא
 סכיספה זרנת*כ תערא וחלשיו ! םדב זרנת*כה
 אנ רכה ונאצמ תראז ורמאיו שכהיבא ירא *ואיביו
 תנת*כ רמאיו הריכיו : אל שא אוה ךנב תנת*כה

 ערקיו : ףפש ףרט ףרט והתלכא הער היח %<* ינב
 ונב לע ללבאתיו וינתמב קש םכשיו ויתלמש בקע+
 ומחנל ויתנב לכו וינב לכ ומקיו + שםיבר :םימז
 הלאש ל*בא ינב לא דרא יכ רמאיו סכחנתהל ןאמיו
 טכירצמ לא ותא ורכמ םכינאדמהו : ויבא ותא ךביו
 : שפיחבטה רש הערפ סירס רפיטופל

 א 1

 שיא דע טיו ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו
 שיא רב הדוהי שש אר'ו : קדריח ומשו ימלדע
 דלתו רהתו : הילא אביו החקיו עוש ומשו ינענב

 ןב דלתו דוע רהתו :רע ומש זרא תורקמ ןכ
 ארקתו ןב דלתו דוע ףסתו : ןנוא ומש תא ארקתו
 חקו :! ותא התדלב *ביזכב היהו הלש ומש תא

 רוכב רע יהיו :רמת המשו ורוכב רעל השא הדוהי

 תעפאב

 32. חרא . << | תרנתכ -- תנתבה 9 ואביו 6,0, לא --
 לא ותא 129.  ורמאיו -- רמאו 1%0. | תרנתכה -- תנתכ תא

 196 -- נת (טק. 88 1סָג.  אוה -- איה 1, 42 5: 0, 60, 80
 80, 129, 132, 150, 193, 190, 226, 248, 2523, 660 2 ; 6 ה

 22. הרכיו 5:9, 18, 81,04,101,140, 157,210, 226,226,

 288, 400, 605, 615, 653: תטמס 4,144,168, 221. ףרט 1%"--

 ףורט גְסָג- ףרט 2"-- ףרוט זס. | ףפוי -- ףסי כא 1.

 34. ויתולמש ף, 151, 193, 260 -- ויתלמש אלמש . קש
 קוותס םכש 12%. לע ,4 /

 35. ומוקו 286,1פ3,152.  ויתנב לכו פ₪ 1000. | זתונב
 182. | םכהנתהל -- םכחנת טק. 140 80. | לא -- לא ב
 הלואש ף -- לא 0ק.245 69,193. ךביו -- ך 99-

 ותא , 6.

 46. םבירצמ לא , 151 -- םכירצמל +.

 1 העפר םירס

 רש (גק. עץ

 רפיטפל

 סירס קווגס םירש 3 -- פורפ 4

 1. דריו איהה תעב יהיו טק. 185 ף. = איהה -- אוהה 6

8 ,103 2 ,10 ,100 ,( 4( ,83 ,82 :81 ,89 .75 69 0 

600 ,,,,,,+,* "+ 

0 ,200 ,196 ,150,103 (8%6,,,ָ 176 175 ,173 

 22%, 227, 228, 242, 244, 2ף4, 261, 270, 271, 277, 4%

 286, 288 1, 28, 00 1, 489 2 ; קופוס 150. | תדואמ -- א
 85 6. ויחא . 9. | ימלודע 9. | הריח טק. ע84-=

 < 2. םבש \ 69. | שיא ,109. | "ינענכ ,ז93. | עוש ומשו , +.
 החקיו , 155 -- היחקיו ף, ,%:

 3. ארקיו -- ארקתו 17, 84, 12,112, 160, 00,360,
 םטמס 80 --' [0ק.85 4-- [םק.1ג0 103. רא .

 2 רופשו -ו- -- - רע 1

 4..'רועי1ס6. | ן3ב ,80- " תא 228." מש
 4:5. היהו ----.--- ןנוא טק. 14 1.

 5. ףסותו 1, 17, 18, 75: ,,,,,1,1

 :86,244,248,260--רהתו 150. תא ,ף.  הלש קזומס הליש 2.
 ביזכב -- כב טק.עג\ 2

 6. הדוהי , 81. ורכב ,,,,, ד
 :32,116,1ף0,161,156,168,181,186,186,180,106, 225, 6%

 227,2%1,2%3 -- רו (טק.18. 2. - המשו םטת6 ןמשו

 74 6 4[. 6 5א58. אאאטזמ

 ;דיהת - ----77 7 - ונרכמנא < < == = 7
 < ₪ - דד דדרחחה - ונרשבו - - - - - 8

 ו - -ח דחה ההד 29

 - 7-77 חח ד ו

 - -רח חח חח חה חה חה חד - 7-7 הדרדרה 1

 -----ררררי ד דר דרדחהה תנתיכ < -
 - - 7 ד םרנתכ - 7070777 - - תרנתיכה 2

 -- הדרדרה הואיביו

 תנתיכ - - - הראכיו - - - - איה - - תנתיכה 3
 --רד ד הדחה ו*תלכא - - היח איה ינב 4

75 0 
 - - - לבא מב לע ----- 7077777 ד

 קרמירצמ ףסוי תא ורכמ םינידמהו - - - - = - 16
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 ו וש בש ו ַז

 - - ריידר חה ! תר ----- 2
 שר - -₪<<=| <> ןח דד ודחה ךהח- 3

 - - רייר ידדדרחהח ארקתו -- | 4
 - ₪ ₪ ל 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07700000 5

 -- - -- הדתדלב הבאזכב יהו - - -- - - 7-6
 ו - ןראכב - ------

 01 א 5 7 ה ₪

 אוה -- אוה אא 7.

 םבירחפ -- םםירהס 4
 27. ונרכמנו 221, 362 סט.

 28. ורבעיו -- ע טק. ץ?94- 714.

 29. בושיו 63. | ןבואר -- ב ,.
 40. בושיו :84. = דליה -- דיליה

 127,183, 221 -- נא 724. 31. תרנתיב - * , 4.

 42. שביספה -- ה , 127 -- םביחספה <. הואיביו -- ה, 6

 127, 334 -- האויבהו 4 תנתכה 363 10.

 21. תנתכ ב

 34. ויתולמש 61. | לבאתיו -- א , =.
 תבימי -- םבומיא 5.

 3%. ויתונב 61. = ליבא --* , 6 1.
 -- הלואש 6465, 127, 704.

 46. םכינידמהו -- ו . 6%. = רפיטופל -- רפיטול 64-- ריטופל -

 הנא -- הנה 6

 ונב = וינב 4

 הלאש -- הלאיש 62 -=

 1..אריח -- הריח 61, 62, 62, 64, 6%, 66, 127, 107, 14.

 2. .עוש -- חוש 5. ותא -- ת ,14.
 6. קיו -- אחקיו 63- | ורוכב 61,62,63,64,65,66, 1 1

 2-20 -"/"-/-/---[]ח- -[-/----  ו כ

 א כה.

 27. ונירכמנו 69 -- כ , 246. | םבילאעמשיל -- לאעמשיל =.
 7 ומ ונידיו 12 4, 6 9: 17: 60: 75: 84, 8, 100, 19

 120, 112, 181, 190, 226, 227, 2302 244, 260 ; קצנמס 6
 15%.  י'כ 244. | ונירשב 1, 4, 692 80 5872

 181,186, 191,196. 244,253,260 : קתותס 125,136. | ועמשי)

- 
 28. םבינדמ ף,178 -- סכיניידמ 1ף5- | וכשמיו -- תא וכשמיו
 ויחא 1:00. | ףסוי תא ורכמיו רובה ןמ 518 129. = ןמ -- ןמ המירצמ

 95. - רובה -- רומה 201. = ורכמיו -- כמי טק. 185 1.
 תרא ורבמיו 08 100. | תא 2", 69. | .םבילאעמשיל ע %.

 םכירשעב -- ש 2.1485. 244. - המירצמ - - ואיביו , 9.
 ואביו 4. | תא 3" 60. = המירצמ -- םכירצמ .

 20. בשיו --לא בשיו \ -- בש טק,141. זסָנ.  ןבואר --ו , 10-
 ןוא . זהב

 340. וניניא 5,100,195. | הנא -- אנא 604.
 31. ףסוי , 80. | םכיזע ריעש וטחשיו , 9. = םכיזע ,%6



 תתנו 75

 הדוהי רמאיו + הוהי והתמיו הוהי יניעב ער .הדוהי
 ערז טכאקהו התא םכביו ךיהא תשא לא אב ןנואל
 קריהו ערזה קריהי ול ל יכ ןנוא עדיו + ךיחאל
 ןתנ יתלבל הצרא תחשו ויחא תרשא לא אב שא
 הרשע רשא %א .קדוהי .יניעב עריג ..(.ויחאל ערק

 יבש גתלכ מתל הדוהי רמאיו = ותא זםג זרמי
 ןפ .רמא יב ינב הדלש לדגי דע .ךיבא תיב הנמלא
 !?היבא תיב בשתו רמת ךלתו ויחאכ אוה שםג תומי
 עפחנו הדוהי תרשא עוש זרב תמתו כימיה ובריו
 ימלדעה והער הריחו אוה ונאצ יזזג לע לעיו הדוהי
 ךימח קדנה רמאל *%%* רמתל דגיו .! קדתנמת

 ץרתונמלא ידגב רסתו |! ונאצ זגל התנמת קרלע
 זכיניע חתפב בשתו ףלעתתו ףיעצב סכ*תו הילעמ
 אוהו הלש לדג יכ התאר יכ התנמת ךרד לע רשא
 הנוזל הבשחיו הדוהי האריו : השאל ול הנתנ אל
 הבה רמאיו ךרדה לא הילא טיג : הינפ התסב יִב
 רמאתו אוה ותלכ יכ עדי אל יכ ךילא אובא תג
 חלשא יכנא רמאמ + ילא אובת יכ יל ןתת קרמ
 דע ןוברע ןתת שא רמאתו ןאצה ןמ יזע ידג
 רמאתו ך*ל ןתא רשא ןוברעה המ רמאיו ! ךחלש

 תנביו הדל ןתיו ךדיב רשא ךטמו ךליתפו ךמ*תח
 הילעמ הפיעצ רפתו ךלתו שקתו :ול ההתו הילא
 ידג תרא הדוהי חלשיו + קדתונמלא ידגב שבלתו
 השאה דימ ןוברעה תחקל ימלדעה והער דיב םיזעה

 היא רמאל המקמא ישנא תא לאשו  !האצמ אלו

 התיה אל ורמאיו ךרדה לע םכיניעב אוה* השדקה

1 

 11. התנמת -<- - - דגו 90 80. | רמתל 0.38 101--
 רמתל אתל 6. | גל -- ובצל 193, 196, 4

 2 התנמת 86 8ם. 60. 14 טק. 4." 4 2

 14. ידגב -- ידגב תא 5. | התונמלא -- ו +,
 227, 228, 219 -- ה \ 69, 170 -- , 104. | סכתו -- םכתתו 4.

 בשתו 648 135.  התפב -- ב ,120. " םכיניע --- םםיניע ה

 רשא 82. ךרד קממס ךרדה גספ. התאר -- התארא 2

 הלש -- הליש 181 -- הלס גֶפְפ. | אוהו -- איהו 0
 75: 80: 84, 80: 120, 132, 151,180, 193, 226, 2%3 : ומס 1

 15% (סע06 18. | ןל קעתמס ךל 2

 1%. הבשחיו --היבשחיו 170, (סז6 132. = הנוזל --ו ,6
 16. הילא 18 4. לא , 132. | הבה -- אבה 9,158 -- הנה

 4 אבא 4 0, 18, 75: 0, ,,,,,,, 6

 196, 601 -- האובא 109. אוה -- איה 1, 4, 6, 0, 17, 12
 150,151,18ז,101,220,253:26 אהבת ,6 8%

 75: 51: 84, 99, 108, 10, 111, 120 22 7 ל 1

 100, 189,168,178,18%, 196, 248, 21, 601, 603 -- אבא 4.

 ז7. יכנא ,75,128. | דג --יידנ תא 109. | םכיזע-- םכ ,4

 -- םכזע ה 109. | ןאצה -- ןאצה 8ז. | םכא -- המ תוותוס -
 ןתת --יל ןתת וז1. | ןוברע , 175 --ו , 152, 1% -- ןוברע םבא

 69.  ךחלש -- ךיחלש 6, 0.
 18. ןתא -- ןתת 5. | רמאתו -- רמאיו 112, 186 ; (0106 2 --

 רמאתו ךמתח 111 - 268 38ם6 טסססנה 660 תסט 8 20

 63061 ץס6ס 1ת 001.16: 120. | ךמתה -- ךמתוח

 ךליתפו = ךילתפו 18: --י , זז. | ךריב -- ךידיב וסב. | אבו
 10166 אבתו 2.

 19. רפתו , 178. | הפיעצ -- צ טק. דג" 21

 התנומלא 81 - ו ; 69, +
 20. זדלשיו טק. 186- 04

 התונמלא <

 תא , 69. = םביועה -- םכיזיעה 4.
 ימלדעה -- ימלודעה ף, 80,129. | תחקל -- תחקל ת + -- תחקל

 השאה 4. ןוברעה -- ןובריעה ף. דיזמ עזומס דע 4

 השאה -- ןוברעה 84. = האצמ -- ה טק. 236 3 ןח 6

 21. המוקמ 1. 5, 9 18, 69, 75, 80, 81, 84, )5,108,100, זז,
 12, +, 196, 227, 244, 2%3 : קזנתוס זו

 השדקה -- השידקה וְפַב. = אוה -- איה
; 251,260 ,244 ,236 ,227 ,226 ,223 ,120,112,150,11 ,104 ,5 

 קזותס 116, 15% --וה 109.  ורמאיו -- רמאי 80. | אל , 4
 -- שדקה היא אל 80. | השדק -- השידק

 אז 1
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 8 ה

 9. תשא -- תתשא 4.
 9. ויהא -- ואיחא 7.

 1ז. רמתל -- רמתלא 63. | תיב 2"-- תיבב 1.
 12. לע -- לא 62, 64. ין לע -- יזגל 65, 66.  אריחו -

 הריחו 61, 62, 63, 64, 65, 127, 197, 221 -- האא חו 6.

 13. ךימיח 61- | זגל -- ובל 62, 64, 191, 14.
 14. ךיסתו 66. | סבתו 221,670.  .ףלעתתו -- ףלעאתתו 7
 -- ףלחתתו 66, ֶפְק. א חתפב --עתפב 27%

 181,221,670. | התנמת -- הנמת 62. | איה 363 1100.
 16. אבה ₪ הבא 6% -- הבה 62. | אובא -- אובאו 1

 רמאתו -- א טק. = 71.
 18. ךיל -- ךל 70-

 1ֶפ. התונמלא - ו , 2.
 21. היא -- היה 62 -- היאא 127. | השדקה , 65 --השידקה 1,

 64,221. - השידק 61, 64, 65, 66, 1.

 םכיקהו -- * , 66, 127,197-- םכקיו 5
 10. תא 218 4. תימיו 5-

 עפ.

 7- רוכב -- ו . 6: 84, 100,150,168. | ינעב 60. | הוהי טק.
 13 1.  והתמיו -- התמיו 223 -- וחתימיו 1, 4, 58
 לפ. 0,,, ,,,,,ץ"+)

 220, 227, 228, 210 248, 253, 380 2, 602, 602, 615 ; קזוב6 1.

 8. ןנאל ף, 60, 151, 260 -- [טק.128 128. | אב -- אוב 5.
 לא , 80. | התא -- ה ,1%2 -- התוא 129. םכקהו -- םביקחו

 60, (סוו6 196. | ךיחאל -- 'יחאל מ. ]וח. 0. ו
 ף. שס. 5 זל6. | ןנוא --ו , 151. | תשא לא -- תשאל 0.
 תרשא !טק.זג. 103 -- ,186. | תחשו -- תחישו 2 יתלבל

 -- נבל 132. - ןותנ 17,18,226,248.  ויחאל -- אויחאל 4
 --) קמתס ך 4 ;

 10. הוהי -- תמיו הוהי 4. השע רשא ,

 זז. הנמלא -- ג ,2. תיב 1%-- תיבב 100, 120, 248 --

 פס 69.  ךיבא ,80. | רע -- אאאדע ף. | הלש -- הליש 1.
 ינב ,8:. | אוה-- אה 69. - ךלתו -- ךלתוא 69. | רמת -

 רמתו 109,152. | בשתו 15%. - תיב 2", 69 -- תיבב
 ג181,1,5%ף9: תטתס 71.

 12. עוש -- עאש 129. | הדוהי :*,196.  הדוהי םכחניו , 4

 185. | לעו -- לעתו 69. יג -- תג 1סָ,228. - והער
 155. | ימלודעה ף. 69, 80, 84, 129 7.



 ו:

 היתאצמ אל רמאיו הדוהי לא בשיו : השדק הוב
 ! קדשדק זרזב התיה אל ורמא זפוקמה ישנא םכגו
 יתחלש הנה זובל היהנ ןפ הל חקת הדוהי רמאיז
 %+שלשמכ יהיו : התאצמ אל התאו הזה ידגה %%

 זכגו ךתלכ רמת התנז רמאל הדוהיל דגיו שכישדח
 : ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו םכינונזל הרה הנה
 שיאל רמאל הימח לא קרחלש איהו תאצומ אוה
 ימל תונ רכה רמאתו קדרה יכנא ול קדלא רשא
 קרדוהי רכיו : הלאה הטמהו םכיליתפהו תמתחה
 ינב הלשל היתתנ אל ןכ לע יּכ ינממ הקדצ רמאיו
 קדנהו קרתדל רעב יהיו : התעדל דוע ףסי אלו
 חקתו די ןתיו קדתדלב יהיו :  קדנטבב םשימואת
 תצצ| קרז רמאל ינש ודי לע רשקתו תרדלימה
 רמאתו ויחא אצי הנהו ודי בישמכ יהיו : הנשאאר
 %רחאו : ץרפ ומש ** ארקיו ץרפ ךילע תצרפ המ
 : חרז ומש ארקיו ינשח ודי לע רשא ויחא אצי %%

 אאאזא

 רש הערפ סירס רפיטופ והנקיו המירצמ דרוה ףסויו
 והד%רוה רשא סכילאעמשיה דימ ירצמ שיא םיחבטה
 יהיו חילצמ שיא יהיו ףסו' תא הוהי יהיו 1 המש

 לכו ותא הוהי יכ וינדא אריו :ירצמה וינדא תיבב
 ףסוי אצמיו : ודיב חילצמ הוהי קרשע אוה רשא
 ותיב לע והדקפיו ותא זררשיו *%%<* ויניעב ןח
 ותא דיקפה זאמ יהיו : ודיב ןתנ ול שי *%** לכו
 תיב תא הוהי ךרביו ול שי רשא לכ עו ותיבב
 שי רשא ללכב הוהי תכרב יהיו ףסוי ללגב ירצמה
 אלו ףסוי+ דיב ול רשא לכ בזעיו : הדשבו תיבב ול

4 

 = 26. רמאיו -- רמאתו 80 -- א טק. 186 4.

 גק.ז80 155. - הלשל -- הלישל 181. | ינב ,.

 ה ו

 27. 00. , 80. | םכימואת ₪ םכימאות 129 -= ) \ 9, 18, 0
 84,108, 100,136, 151, 152, 1ף6,185,1939. י

 28. התדלב -- התדלב תרעב 236 -- הדתדלב 0 -- קוס
 התלדב 8. = ןתיו 25 9 -- ₪00.18 75. | חקתו -- חקתו אאא
 זסָג. 4 התדלב 48 תדלימה טק.135 171.  רשקתו -- רושקתו
 9,891. - הנושאר 1, 4, 6, 17, 18, 80, 81, 84, )5, 101, 104, 9

.0 ,251 ,249 196 ,193 ,152 ,112 100 
 9 51[ 6785 151.  ויחא אצי ק.ז35 1%0.  רמאתו

 -- מ ;9 -- רמאו 225 -- 00.14 128 -- רמאתו שא 4.

 ארקיו -- ארקתו 1, 4 -- '] טק. 1 ומש -- ומש תא. 4,

7 
 20. יויחא אצי 10ק.136. 4.

 ןב , 7
 התעדל -

 ומש -- ומש תא 2

 1. המירצמ -- םכירצמ 186. | והנקיו -- ואנקיו 157. | רפיטופ
 --וגו8 רש ץממס רס 244 -- ש ק. 145 144--ננה רמוש

 רש 1:00. שיא -- שיא דימ 69. | ירצמ שיא טק. 145
 םבילאעמשיה דימ , 9. | םבילאעמשיה -- אעמשיה 5מ. ]ןז:ם.

 והדרוה -- והודירוה 84, 120; 2 160 -- והדירוה ו 6, 9% -

75, 80, 99, ,,,4 

>- 61% ,603 ,601 ,28 ,282 ,264 ,200 ,248 ,244 ,219 ,228 ,227 

 והודרוה 189 -- והדירה 18, 6 -- !טק. 18: 18% -- ר 10ק.186

 2. חילצמ -- הילצמ 128. | תריבב -- תיב +2. = וינדא =
 וינודא 9. 2, 3. וינדא אריו :ירצמה , 0 7.

 2. וינדא -- וינודא 9, 244 -- ירצמה וינדא 100 -- טק. 28 4
 לכו -- לכו ותיב לע והריקפיו 69. = תילצמ הוהי השע אוה , 69. *

 השע -- השוע 1,151,181.253. ודיב , 18 -- ודיב ןתנ ול שי
 4. ןח ,1ּפס.  ויניעב -- וינעב 256 -- וניעב 132. | תרשיו

 נק. 45 190. והדקפיו -- והדיקפיו 1, 4, 60 84, 89
 196, 227, 239 3 קזגנתס 100. | לכו -- אאא לכו 9 -- רשא לכו

 שי -- וב שי 7.
 5. ותא -- ותוא 84, קזנוגס -

 ול שי רשא לכ < ול רשא לכ שי 1.
 שי 24

 לב לעו -- לכו 55. 5
 שי 179,168. | תיב

 5 6 5א58. אאאטזז

 זאבל *יהנ
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 5 ג ₪ 4

 22. הדוהי לא בשיו 64. | השידק 1:
 21. היהנ 61, 62, 61, 64, 6%: 66, 127, 4.

14 ,62 

 24. התנו -- ה ; 06. | הרה --הרח 6.

 זז. ב5. רה 28. התדלב -- ב ,7.
 20. בישמכ ₪ בשימכ 62, 1. ץרפ :"-- תצרפ 127. '

 20. ןכירחא 6 0.

 ובל -- זובל

 . והאנקיו 646. | םםיחבטה -- ה , 2.
 המש 61, 63: 64, 66, 1.

 . ירצמה וינדא תיב יהיו , 2.
 4- וינדא יניעב --- ויניעב 363 110.

 לכ לעו 64-- לכ אא 1.
 5. אמ -- המ 65. | דיקפה 61, 62, 63264: 5, 74

 : רשא 2" \ 1.

 והדירוה -- * =

 ה

 והריקפיו 6%. | לבו =

 הק כ הב

 22. 0013. ,109,111. לא ,161,168. אל רמאיו הדוהי ,4.

 23. רמאיו , 69- | הדוהי , 9,151. זובל --יב זובל 6.
 הנה -- הנהו ידגה -- ידגה תא , 18, 100, 150, 200 --

 ידג תא 136. אל ,ז.  התאצמ --ה ,.
 24. רמת התנז 0.14. 186. | םכינונול 06 םכינונזכ 128 -
 ן קחווחס י 132. | הדוהי ,160. | הואיצוה -- האיצה 18 -- האיצוה

 ףרשתו -- ףרשיתו 0.
 2%. אוה -- איה 1, 6, 60, 120, 112, 150, 226,

 םתמתוס 4,80,ז5%. | תאצומ -- תצמ 109 -- תצוכ

 186,151,18%, 200, 100, 6ף0 2 ; תטת6ס 2%1. | איהו--',99--

 אוהו :ז, 82, 84, 80, 108, 12%, 180, 106, 261, 601, 602, 00

 ינ7,132, 227 -- 1ואצ)ד 0.

 קזטמס 9%, 100, 136, 1444: (סוז6 82 ---' [0ק.141, 8. | לא קזווהס

 תא 244.  רשא שיאל טק, 26 160. = רשא , 150. | הלא --
 הלא עא 100. ול , 60, 150-- אל 80, קזותס 116. רמאתו , 4.
 תונתחה -- תמתוחה 18,227, ?ָגְפ.  םביליתפהו קזגוהס םכלספהו
 גוז -- םכילתפהו 186, 237, 244 -= םכליתפהו 0%

2272 ,210 
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 ילכוא אוה רשא שכחלה כא יכ המואט ותא עדי
 םכירבדה רחא יהיו .! הארמ הפיו ראת הפי ףסוי יהיו
 רמאתו ףסוי לא היניע תא וינדא תשא אשתו הלאה
 ינדא ןה וינדא תשא לא רמאיו ןאמיו :ימע הבכש
 ןתנ ול שי רשא לכו *תיבב האא*מ יתא עדי אל
 ינממ ךשח אלו ינממ הזה תיבב לודג וננא :ידיב
 ךיאו ותשא *תא רשאב ך*תוא כא יכ קדמואמ

 : שכיהלאל יתאטחו תראזה זרלדגה הזערה השעא
 קרילא עמש אלו זכויא שו ףסוי לא הרבדכ יהיו
 אביו הזה םויהכ יהיו ! המע תויהל הלצא בכשל
 שיא ןיאו *%%% ותכאלמ זרושעל קרתיבה *%%%
 רמאל ואדגבב והשפתתו + תיבב שכש תיבה ישנאמ

 : קרצוחה אציו סניו הדיב וארגב בזעיו ימע הבכש
 >%%%  םני] קרדיּב ן*דנגב בוע יכ ;דתוארכ יהינ

 רמאל שכהל רמאתו התיב ישנאל ארקתו : הצוחה
 ילא צב ונב קחצל ירבע שיא ונל תצבה ואר
 יכ ועמשב יהיו : "רודג 'לוקב ארקאו ימע בכשל
 תוצו םניו ילצא ואדגב בזעיו ארקאו ילוק יתמירה

 לכא וינדא אוב דע הלצא .ו*אדגב חנתו ! קרצוחה

 ילא אב רמאל הלאה וםכירבדכ וילא רבדתו + ותיב
 יהו :יב קחצל ונל עראבה רשא ירבעה דבעה
 ! הצוחה סניו ילצא ואדגב בזעיו ארקאו ילוק ימירהכ
 וילא הרבד רשא ותשא ירבד תא וינדא עמשכ יהיו
 ! ופא רחיו ךדבע יל קדשע הלאה םשירבדכ רמאל
 פכוקמ רהסה תיב לא והנתיו ותא ףסוי ינדא חקיו

 ! רהסה תיבב שכש יהיו שירופא ךלמה ירוסא רשא

 יניעב ונח ןתיו דפח וילא םטיו ףסוי זרא הוהי יהיו

 תקע 4 יי 10 א 5.

 10. הילא ,132. | הלצא --הילא 17. = תויהל -- תויחלו

 זז. יהי -- יה רו ₪90. = םכויהכ =- ה, 197. 5 רוששל ==
 ן טק.18[. ז44., תיבה ,207

 12. ימע -- הימיע 196. | ודגב , 158 --ודגבב 84. = הדיב

 =- הדיב לצא 129. = אציו \ 69,615. | הצוחה --ו ,
 13. 0, 215 151 -- 69.  התארכ 1.4, 1 1

.240 ,5% ,237 ,180 ,170 ,168 ,1 

 ודגב , 150,155.  םניו -- אצי) ניו 1 1

 14. רמאל \ 82. 111,199. | קחצל -- קחשל 4. | ונבא
 לוקב -- ו. 69 244- : ₪

 15. ועמשכ --ו (טק.285 99. | יתמרה 15.17.75, 80 9%

 100: 132,136, 155, 168, 244 -- יתומירה ס, 1ֶסָג,196 -- יתומרה
 69. *לוק -- ו . 18, 82, 100,125,185, 244.  בזעיוי-- באזעיו

 237.  הצחה 0. - /

 16. חנתו -- חנתו וינדא עמשכ יהיו 109. | .הלצא ודנב =
 הלצא ו גק.דג: זֶדָּב. | הלצא קמס ןלצא 15%. אב

 1ו,18, 60, 80, 84, 8,108,100, זו1) 120, 2

 186, 189, 193, 196 4. לא 8 5

 17. וילא רבדתו 5. = הלאה -- ךדבע יל השע הלאה 10. .
 רמאל , 75. | קחצל -- קחשל 4. =

 18. ימירהכ -- ימירהב 75, קוס 136 --- יאמירהכ 4.

 ילוק , 9 -- .196,199.18%;  | ודגב בזעיו ארקאו טק. 13 ס0ת-
 024066 173. | הצוחה -- ו \ 69 -- הצוחה אציו 4

 19. עומשכ פג. | וינדא -- ו , 109. תא ,109. ותשא ירבר
 רשא , 80. | רשא \ 6. | יל השע ₪ <.

 20, חקיו קנס < קחיו ף. = תיב לא והנתיו ותא ףסוי טק. 6
 102. ותא ,9. | רהפה 1*-- רהופה .80, 109 -- רחסה 4.

 ףשא , 89,152 -- ר , 129. | ירופא -- ו \ 84, 260 -- יריסא
 פו 80 89, 129, 132, 150, 248, 24 251, 253, 659 'ק: וס

 146. | םכירוסא -- ו \ 244, 248. | יהיו , 166 -- יהיו םכש

 רהפה 2%5-- רהופה 6
 21, 0. 120,244. | הוהי טק. ז86 16%. - ףסוי -- 1
 תגתס טס66תג 67. 14 11 4 דסח וילא פיו -- שיא יהיו
 חילצמ 18- | רש ץנגס רס ף == טק. 86 136. | תריב =

 תריב ה

 8 ג. 6 35 את תאוא

 קש 5 הת 95הה .
7 = ₪ = ₪ =- = = -- 

 ור 5 ב יט וא ויש 8

 - כ-7 דד ותיבב המואמ יתא - - - - - -
 ו 2 ה 22 =|שש = ב2 = 2 = 5 תש 0-5 = 2 = 9

 = ה תא - - - תאא - 2777977

 ו ה ה = םכ) - < ₪ ₪ ₪ = זס

 - חח םו%כ - ד 0- דחה דחה ד 11

 - 7-7 - תבב ---- - ו - ףסוי
 = = = ('דגבב < = - ה ההד 12

 ו ו 0 ןדגב - --- 77

 אצו - - - - - - ץדגב -- -- 7-77 דד 13
 ו ה 0 הא 5 מו דו, י - 4

 ו( - את א. < פורה ול א -ר ול דפ ויל לר חל 15

 ₪ םורופב יןידגב = < רז ה דק .י*אט*רה

 - -- ה אאב --- ה גב 7 -דדה 6
 1-4 = ₪ = 2- = ל * 17

 ור ב ב4 -י-|- 5 ₪ יש ₪ ₪ 5 18

 --דרדדדהד וידגב = = - - - - - ימארהכ
 ו כ כו -'ש = י+ םוש 4. ₪ ₪ - < ש -!<% 10

 ו 2 2 2 2 = = ₪ 20

 ה שס הש ו כ ב ל = 2

 5. ץ 0

 לכוא -- .  2 6. 9,18,100,111,120,139,10168ש

 6. רשא 1%--ול רשא 61 ,64, 66,127,221, 670 == !לא% רשא 4

 אוה -- א , 62. | לכוא 363 סט.
 9. לא ,27- 9. ךיתא -- י , 61; 6.

 . ותכאלמ -- ת , 6.
 . הצוחה -- הא א א א אא %%א אא צוחה 14

 . ישנאל -- ישנל 221. | קחצל -- קעצל 4.
 . ימרה -- ימרא 221 -- מירה .

24 .8+ 

 16. הלצא -- חלצא 6
 . ותשא , 1.

 . רהפה 15-- רחסה 61, 62, 63, 6%, 66, 127, 183, 107, 19
 133,670. | םכירופא -- םכירוסא אאא 4 רהפה 2%==

 רחסה 61, 63, 6%, 60, 127, 183, 107,221, 6%

 21. רהפה -- רחפה 61, 63, 6%; 66, 127, 183,107, 221;

 ףשאב -- א ,
 12. !דגבב 7

 האב 72

 ידיב וידגב בזעיו

 17. קחצל -- קעצל 64.

 תעפתב

 6. בוזעיו 1%2. = לכ -- לכ תא
 תיבב 5.

 170,178,185,159,193,196,227,21).  ראת --ראות 2

 75: 84,109,111,136,151, 196, 260, 264 ; (ס6 0.

 7. רחא -- ירחא 152, | הלאה ; 95. | וינדא -- וינודא 9.
 תא , 69. | ימע -- ימיע 6.

 8. ןאמיו = ןמאיו 152 -- ןאמיו איו 104 --ןאמתו 150. | ינדא

 =- יגדא 252. | המ ,129 -- המ המואמ 60. | תריבב המ <
 %%%%%%% 4- רשא , 11, 60, 126, 184, 18%, 600 6% תו.

 6:5.  ₪שי,600. ול, 80,  ידיב -- ודיב 4.
 ף. ונניא -- וניניא 129. = לודג --ינממ לודנ 109. "= הזה ,
 ינממ 1% 66 27--ןנממ 155. - םבא , 80,80. | ךתוא , 129 -

 ךתא 1.4.9,1ז,17. 0 5, +,

,260 ,244 ,106 ,180 ,186 ,195 ,175 ,158,170 ,155 
 רשאב ךתוא טק. 295 144. | שאב -- רשאכ 80, 10 : קוס

 15%. | תרא -- אתא 129.  ותשא ₪ק7.146 6.  ךיאו -- ךאז
 99. | הלדגה , 108 -- הלודגה 4% 6, 80,

125,129.112,150;155,181,185,190( 226,228, 247, % 29 

260, 4 

 רול לס. ריב סוס



 ן] 4.

 ףסוי דיב רהסה זריב רש ןתיו ! רהפה זריב רש
 רשא לכ תאו רהסה תיבב רשא םכ*רופאה לכ תא

 רהסה תיב רש ןיא : השע היה אוה שש םכישע
 רשא%*ו ותא הוהי רשאב ודיב המואמ לכ תא האר
 ; חילצמ הוהי השע אוה

 .1 8 8 2 א 5. 1%.

 0 אוק ל ד" יז , :

 םכירצמ ךלמ הקשמ ואטח הלאה שירבדה רחא יהיו
 לע הערפ ףצקיו : םכירצמ ךלמל םכהינדאל הפאהו
 : ;כיפואה רש 'לעו שיקשמה רש רע ויסירס ינש
 רהסה תיב לא שכיחבטה רש תיב רמשמב םתא ןתיו
 םכיחבטה רש דקפיו : שש רופא ףסוי רשא םכוקמ
 ! רמשמב כימי ויהיו שכתא תרשיו םשכתא ףסוי תא
 שיא דחא הלילב ומלח שיא שכהינש זכולה ומלחיו
 זכירצמ ךלמל רשא הפאהו הקשמה ומלח ןורתפכ
 ףסוי שכהילא צב | : רהסה זריבב םכירופא רשא
 יסירפ תא לאשיו !זכיפעז םכנהו שכתא אריו רקבב
 עודמ רמאל וינדא תיב רמשמב ותא רשא קדערפ
 ונמלח פכולח וילא ורמאיו : שויה םיער .םסכינפ
 פכיהלאל אולה ףסוי שכה*לא רמאיו ותא ןיא רתפו
 זרא זכיקשמה רש רפסיו :יל אנ ורפס םינרתפ
 : ינפל ןפג קדנהו ימולחב ול רמאיו ףסויל ומלח
 הצנ התלע זרחרפ*כ אוהו שכגירש השלש ןפגבו
 חקאו ידיב הערפ סוכו : םכיבנע היתלכשא ולישבה

 תהתפא.ב

 2. םכתא -- םכתוא 1, 06 108. רמשמב -- רמסמב ₪.
 רש !סז66 רס 6. | תיב לא -- תיבל 10ק.14. 16%. | רופא עוז

 לופא 2.
 4. ףסוי תא -- ףסוי לא 0.

 5. ומלחיו ₪ ומחליו 5.
 םכתא 1", 4

 ומלח שיא םבהינש , 7% -- םכהינש
 ומלח שיא הלילב 109. | שיא דחא הלילב ומלח , 80. | שיא ו

 -- שיא אאא%%% 9. | ומלח ןורתפכ שיא דחא הלילב , 6.
 ומלח 1%-- ומולח 1, 17,132, 15%, 181,186, 196.

 הלילב קתומס 50 91. - דהא ,189. שיא 27-- ש 4
 144. . ןורתפכ --.ת ,\ 69 -- ר , 120 -- ה , 100 90

 ומלח 2%-- ומולח 1 69: 75, 80, 12%, 112, 155, 9

 247,260,61%. | הפאהו -- הפואהו 1:8. | רשא םבירצמ ךלמל
 493.  םםירופא -- ! , 248 -- עו1זוס םכיריפא 69. | תיבב ==

 תיבב םבש 129. | רהפה -- רהופה 4.

 6. אביו -- אריו 84. | םכהילא ₪ םכיהלא 1%2-- םכהלא %
 84, 89.99.150.155:181.244,253. | אריו -- ארי רו

 םביפעז -- םביפעוז 9.
 7. רשא ,, 17ס -- תיב רשא אל 18. | ותא קענמס םכתא ₪.

 רמשמב -- ב , 151.  עודמ רמאל וינדא תיב 64 4
 רמאל ,109. | עודמ --ו ; 69. | םבויה , 69-

 8. ותא ----- ורמאיו , 17. = ורמאיו -- רמאיו 19%. | ולא 2
 ףפ. | םבולח -- ו ,158, 251: 260. | רתופו 4

 םכהילא 2, 0, 69: 75, 80, 81, 82, 101, 108, ,,2

3 ,260 ,256 ,263 ,262 ,251 ,184 ,168 ,150 ,144 ,116 

 תנתס רו ף, 11, 17, 18, 60, 75; 860 ו"

 120,112,168,171,181,186,103,196,227,239,253--אלה לאל '

 1 ו במה תפ=-- גו 22 דב = תב 0 כ כ וו

 18,60, 84, 108, 112, 12, 166, 193, 260 -- םכינירתפ 1.

 ף. םםיקשמה -- םכ , 6מ.]:ם. 1%%. | ומלח , 8% --ומולח 7
 60,112, 157,168,196,248,260.  ףסויל -- ל . 84- ול ,.
 ימלחב 1,5, 6.0, 11,17, 18, 75 80, )4, 108, 100 2

,173 ,170 ,168 ,160 ,158 ,155 150 ,144 136,139 
 227: 244, 249, 249: 252, 271, 282, 281, 602 -- [1ק. 13

 10. םבגירש -- י . 152 -- םכיגירש 9, 17, 69: 75, 80

 ו, ְְ,ץ,/םץ,,

 226, 227, 244, 248,251, 260, 281, 287, 300,600 -- םכיגירס 1,
 600 וחגז8ַ. -- 076 םכיגרז 189 2. | אוהו -- איהו 7

 זס120,112,150,152,160,176,180,198,4,12%. 227,244,

 253, 180 4, 601 ; קזותס 80,1%%. | תחרפכ -- תחרופכ 1
 ולשבה 8. | היתלכשא טףט6 44 םכתא 60.11 [טק. 4 1-

 תיתלכשא -= היתולכשא 6%

 ןס

11 

01. 

-( ₪ == 

0 ₪ 7 0 ₪ ₪ ₪ = ₪ == == <- 

= ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ == | ₪ = ₪ 

 ₪ 5 = = == ₪ ₪ 0 0 9 ₪ 5 6 | ב 0 2 0 ₪ 5

 6 ברקו שו

 - ה סה חה מאלחב ------7דדה
 - --7- 7 תחרפאכ איהו םיגרש = = - - - -
 ---ד--רדרררררדידידדח ולאשבה

 5 צץ גב ₪

 22. רהסה 1% 66 2"-- רחסה 61, 63; 6%, 66, 127,1833,197, 14
 תא -- תאו

 21. רהפה -- רחסה 61, 63, 6%, 66, 127, 18, 197, 5
 רשא , 1.

 . הלאה טק. 14
 . וסירס 72:

 . רהפה -- רחפה 07
 . ונרתפכ ₪ ןורתפכ 61, 62, 63, 64, 65 66 75.

 ךלמ הקשמ ואטח טק. 4 6

 \ת כ ₪ =

 הקשמה -- מ 61. | םםירופא --י \ 62. | רהפה -- רחפה

.7 ,127,183 ,66 ,66 ,63 ,61 

 6. םביפיעז 62, 63, 64, 183, 221, 4. 7. ותא ,+4

 8. ורמאיו -- רמאיו 65. = וילא -- ויאלא (א 6 ו טק. 14.) 7.
 רתופו 2. /

 ף. רס -- רש 61, 62, 62: 64, 6%, 66,127, 221, 163 1100.

 10. םכיגרש -- םכינורש 61, 63, 64, 65, 66, 127,183, 1%

 2131: 214: 364, 670. | תחרפאכ -- א , 62. | ולישבה

 127, 670 -- ולישבו 221. | היתולכשא 64, ,%

 אפתת.

 22. רש -- ש ₪0ק.226 6.  תיב -- תיבב 80.  רהסה 9

 רהופה 80. | ףסוי דיב , 104. | תא -- תאו 196. םכרוסאה -=
 תכירוסאה 1, 4, 6, 11, 18, 60 809 ,,,,,+

:601 ,602 ,601 ,270 ,244 ,226 ,193,196 ,158,181,18%,186 
 קחותמס 10, 150 -- םכיריסאה 6, 9, 75, 84, 104, 108, 152,

9 ,247,252 :239 ,214 :212 ,228 ,227 ,189 ,178 ,175,176 ,160 

 260, 189 2, 63 -- םבירפאה 129, 157 -- םכריפספאה ; 71%
,5 99,100 ,3 94 ,83 ,82 ,81 ,67 :10 

4 210 ,200 ,184 ,177 ,126,128,115,119,140,144,159,170 

 . 248, 240, 251, 261, 264, 288, 650 'ק. םכישוע 0

 בש , 200 -- םכשא 80 | השוע

 23. רש-ש !טק,זג₪ 6. לכ תא ,109. רשאב קזוגחס רשאכ

 10, עת 142. - רשאו -- רשא לכו 9,6ף. | השע ;132 -
 השוע 69,75-

 ז. רחא -- ירחא הפואהו
 תםירצמ -- ירצמ את. 1:מ- =.

 2. ףוצקיו 9. = ויסירס ינש לע ,ז51. לע -- לא פק. ינש =

 ינת 600 וגז. רש 2", 80. םםיפאהא ,,%
8%4,,,,,,,, "4 

 ז 80,190,196,223, 244, 248,260,270,282,284 -=א טק.

 ךלמל -- ךלמ ף.



 תנע 29

 ןתאו הערפ סוכ ללא שתא טחשאו םכיבנעה זרא
 ונרתפ הז ףסוי ול רמאיו : הערפ ףכ לע סוכה תא
 תשלש דועב ! שה כימי תשלש זכיגרשה תשלש
 ךנכ לרע ךבישהו ךשאר תרא קרערפ ושי שימי
 רשא ןוש*ארה טפשמכ ודיב קרערפ סוכ %זרתנו
 בטי" רשאכ ךתא ינהרכז שא יכ :והקשמ זרייה
 קרערפ ללא ינתרכזהו דסח ידמע תצנ תרישעו ךל
 ץראמ יתבנג% באנג יכ : הזה תיבה ןמ ינתאצוהו

 יתא ומש יכ המואמ יתישע אל הפ זכגו םירבעה |
 לא רמאיו רתפ בוט יכ שכיפאה רש אריו : רובב
 לכע ירח ילס קדשלש ?דנהו ימולחב ינא ףא ףסוי
 השעמ קרערפ לכאמ 'רכמ ןוילעה ילסבו :  ישאר
 ןעיו : ישאר לעמ לפה ןמ שכתא לכא ףועהו הפא
 כימי תשלש זפילפה תשלש ונרתפ הז רמאיו ףסוי
 ךשאר תא הערפ אשי כימי רשלש דועב : שה
 ךרשב תא ףועה לכאו ץע* לע ךתוא הלתו ךילעמ
 הערפ תא תדל*ה זכוי ישילשה זכויב יהיו : ךילעמ
 עכיקשמה רש שאר תא אשיו וידבע לכל התשמ שעיד
 תרא בשיו : וידבע ךותב םשכיפאה רש שאר זראו
 ףכ לע סוכה ** ןתיו והקשמ "לע םיקשמה רש
 שכהל רתפ רשאכ הלת זםכיפאה רש תאו ! הערפ
 : והחכשיו ףסוי תא םשכיקשמה רש רכז אלו :ףסוי

0 
 ץקמ קרשרפ

 לע דמע הנהו שלח הערפו םכימ' םכיתנש ץקמ יהיו
 זרופי תרורפ עבש ת*לע ראיה ןמ הנהו |: ראיה

 זפ

 196, 260, 271, 270,282, 283,286 ; קזנתוס 60.

 לע | 2

 ג77- ןוילעה - ןויליעה 69 -- ] \ 8. 1ום.

 2 הערפ 38 הז 60.18 [טק. 8. 4.

 =- הפוא 84,181, 260, 204, 271, 4.

 100, 168, 181, 244,248,2%3,282. | םכתא -- םכתוא

 לפה ןמ , 7%. ישאר לע זקָּג -- ושאר 155, קוומס .
 18. רמאיו --' \ 88. | ונרתפ --ונורתפ 2.0.17 1 9

 196, 248,2%3. | םבילסה תשלש 21 80.  םםכה ,+
 19. דועב --ו , 282, 284, 284 -- ב קזוומס כ 112 -- הועב 4

 םכימי , 6. = ךילעמ --י* . 89 -- ₪05. 480. 144 -- ךילעמ ךבשהו
 100. הלתו 0ק. 140 144. = ךתוא - ךתא ,2
9 ,160 ,160 ,150 ,136 ,120,132 ,111 10 ,108 ,95 ,80 .84 

 186,190, 101 22%, 226, 227, 21, 244, 2%2, 260, 602 -- קוס

 ותא 155. - ףועה לכאו ₪ לכאו ףועה 6.
 20, בוי ישילשה ,150.  ישלשה

 תדלה -- תדלוה ,6
 7 וידבע == וירבעו זי

 תאו םםיקשמ , 151,152. | רש 2" 157. | םםיפואה
 21. תרא ,18,104,ז152. רש פופ 104. | והקשמ -- והיקשמ

 69 -- והקשמ טמה 84 -- אוהקשמ 175. = סוכה -- סוכה תא

 5; 69 0 5 191,1ס4,196, 199, 247, 248, 300

 22. 00. 190. רש -- ש [0ק. ג. 6. | םכיפואה ז-

 רשאכ -- רשאכ הלת רשאכ 80. \ רתפ ,%
 21. תא , 69,80. ףסוי--י , 260.  והחכשיו -- והיחכשיו 4

 ישאר לע ,

 לכמ 515 (.
 השעמ , %. הפא

 לכא -- לכוא 2

 םכוי == םכויו +.
 תא ז" 960: 05: 104, זזזע

 תא 5-. רש שאר

 1. םכיתנש ץקמ יהיו גז. גנסנופ. 129 -- ץקמ יהיו 11. תוהנסזג ל.
 6% סעתהפ. 136 - 116 תתה]סוט. ף, 12% -- היו טסא תוג]סז, 05 0ז-
 חג ; 177 -- תו4]סז ; )5, 151, 170,180, 1, 260,271,277,ךֶפ,

 283, 284, 286, 1ס1'0 -- ,\ 69. | הערפו , 166 -- ל15 4.
 שכלח , 166 -- םכלוח 69. = דמע , 109 -- דמוע

 לע טק. 146. 200 -- (סח6 תרפש לע 190. = רואיה 69.
 2. הנחו -- הנהו אהו 5. | ראיה -- רואיה 69. | תרלע -
 1ז-רולוע 84 - תרולע 109, 245, 2% 260 -- תלוע

 69. = תופי -- ו 150. | תאירבו -- תואירבו ף, 18, 6, 80, 1.
 8, 108, 100. 9: 160, 181,106, 227, 239, 244, 602 -- ואירבו
 6ת.1גת. 12%. - הניערתו --י . 1 1,81,109,111,150,168,1810

 601 -- הניארתו 244-

 ₪ א 5. 0

 צה 1 תס10 א.

 וחאב |
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 8 4 אז בגב

 12. םםינורשה 61, 63, 64, 6, 66 7
 12,131. תשלש רועב : םכה םכימי תשלש םביגרשה , 4.

 11. ךבישהו < ךיבשהו 2 הערפ 2" \
 14. ינתרכז -- ת , 65 -- .66. | הערפ לא -- הערפל 4.

 18. רשלש םבילסה , 2. 19. אשי םכימי תשלש , 6.
 21. בשיו -- בשהו 5.

 1. ראיה -- ראיאה 1.

 2. תופי -- ו ,197. | תרואירבו =- א , 7
 221 -- תרוירו 61. = הנעירתו < הניערתו 7.

 -- ח ; 62 -- !חואב 72.
 | ו < 1 ב נבבנבבב בנבבמנ ממבנה

 אפפת.

 זז. סוכו --סכו 89.  הערפ ז 2

 -- םםתוא לא -- לע 1 1%

 9%. | סוכה -- 'וכה 88. ]גם. 9.
 1:2. ףסוי -- ;  44- ונורתפ 80, 12%,

 106, 245,252,253. | תשלש 1*--לסה תשלש 200 -- ת ,54.
 קביגרשה -- * \ 223 -- םכינירשה 1, זנו 17, 60, 75, 80 1 2

 1 ,,,ץ',,

 227,239,248:253,200,282,601 ,602,603 ; קזנזוס 109 --- םכנירשה
 6, 18, 84,125,150. 225 -- םבילפה 513.  םבה ₪06 המה ?.

 13. תשלש -- תשלש םכינירשה תשלש 80. = םבימי ,1.
 ךשאר -- ךאשאר 6. | ךבישהו < ךיבשהו 260 -- ' , 989-.
 לע -- לא 9%. ךנכ -- ךינכ 80. = תתנו -- חתתנו 81, 200 --

 %תתנו 129. | ןושארה -- ו ,4.
 14. ךתא , 132, 189 -- ך טק. 136 173 -- הערפ לא

 ךל בטיי רשאכ , 104. | רשאב -- רשאב 80, 81. | 4 רשאכ 4
 הערפ קת. 3 1 בטי -- בטי 100, 2%3 -- ביט" 248 -

 בטייאכי 129. | ךל , 9. | תישעו --ו , 155. | ידמע 06 ונמע

 ף5. ינתרכזהו 02% תרבזהו 99. ינתאצהו ף,11,18 -- 7-
 תיבה ןזמ 518 -

 א בנה

 ו

 16, םכיפואה 80, 8:1, 2:0." "ףא 136. פלחב
 דז,17, 18, 94, 89, 94, 108. 00, ָָ,,,

 155,1%7,158,168,186,100,227,244,2%3. | השלש -- ושלש

 פו. ילפ ,184 -- לעמ ילפ 1%0. ירה -- ירוח

 םכתא 9
 סוכ -- ב טק. 5

 יתישע -- תישע . המואמ -- ו ,
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 עבש הנהו ! וחאב הניערתו רשב תא*אירבו הארמ

 הארמ תוער ראיה ןמ ןהירחא תולע תורחא תורפ
 ! ראיה תפש לע תורפה לצא הנדמעתו רשב תוקדו
 תא רשבה ת*קדו הארמה תוער תורפה הנלכאתו
 : הערפ ץקייו תאאירבהו הארמה ת*פי תורפה עבש
 הנקב תולע זכילבש עבש הנהו תינש עכלחיו ןשייו
 תוקד שכילבש עבש הנהו + ת*ב*טו תואירב דחא
 שכילבשה הנעלבתו :ןהירהא תוחמצ םידק ת*פודשו

 זרוא*למהו זרואירבה שכילבשה עבש תא ;רוקדה
 וחור שכעפתו רקבב יהיו :םפולח הנהו הערפ ץקייו
 הימכח לכ תאו םכירצמ יממרח לכ תא ארקיו חלשיו
 עכתוא רתופ ןיאו ואמלח תא פכהל קרערפ רפסיו
 רמאל קדערפ זרא שיקשמה רש רבדיו : הערפל

 וידבע לע ףצק הערפ : םויה ריכזמ ינא יאטח תא
 רש תאו יתא שיחבטה רש תיב רמשמב יתא ןתיז
 אוהו ינא דחא קרלילב זכולח קדמלחנו : םכיפאה
 ירבע רענ ונתא סכשו :ונמלח ומלח ןורתפכ שיא
 תרא ונל רתפיו ול רפסנו שיחבטה רשל דבע
 ונל רתפ רשאכ יהיו :רתפ ומלחכ שיא וניתמלח
 חלשיו :! הדלת ותאו ינכ לרע בישה יתא היה ןכ
 חלגיו רובה ןמ והצ%ריו ףסוי תרא תגרקיו קרערפ

 כ מ

 ףפ,100,1סז,102,103,104,106,110,124,125,129,136

 140,144,151,152,157,166,169,170,175,176,177,178,18ג)

,270 ,261 ,256 ,254 ,248 ,242 ,216 ,228 ,200 ,195,190,196 

 288..287 1, 289, 300 1, 6591 ; 06 184 -- תבוטו 4
 6. םבילבש עבש הנהו , 189.  עבש ,129.  םכילבש ---ןילבש
 67 תוכחה = 184,180,248 -- ,103. | תפודשו -- תפדשו

-- 61% ,284 ,282 ,248 ,106 ,168 ,158 ,150 ,111 ,95 ,80 ,18 ,6 

 תרופודשו 108, 100, 120, 176, 193 -- תרופדשו +,
 155: 157, 181,260 ; תטתס 7. תחמצ :: 9
 126, 152, 244, 61ף : תטפס 111 -- תוחמוצ ןהירחא

 קנותס םכהירהא 1

 7. הנעלבתו -- ןעלבתו 1,80,108,1ֶסֶפ- | םבילבשה , 158 --
 םכילבשה עבש 129.  םכילבשה עבש תא תוקדה , 80. = תוקדה

 --1.158,168 -- תת כ. 14 10.  םבילבשה 2"--ה
 [-רראירבה ף,11,17,75,100,11 2 2 170 6 2279

 244, 248, 260, 615 -- [טק. 46 489 4 -- תאיר 1טק. עג4₪ 0.

 תאלמהו 196, 225, 227, 244, 248 -- תואילמהו 8%, 1 82
 -- תאילמהו ז7.  ץקיו 1,17,18, 6, 80, 84, 89, ף, 108, 0

4 ,103,228 ,181,190 ,10 ,112,136 ,129 

 8. חלשיו ; 95. לכ תא 6 לכל זוז.  םבירצמ ימטרח לָּב

 תאו 05 1.  ימוטרח 18,84,120,136,184,19,זָסָב. לב 2*
 170,282. | הימכחהח --', 18%. | םכהל הערפ < הערפ שבהל

 80. | ומולח 60 80, 84, 132, 168, 180,106, 221: 1.
 ןיאו - ו . 1%- רתפ 1,ף, 17, 18. 75, 82, 84,80,ו00זזמ

7,,, ,155 ,150 ,116 ,132 ,20 1 

 244. | םכתוא \ 81 -- שבתא 1,6, 9, 11, 18, 60, 86 8
0+ ,+ ,,,, ,10 

 196, 227, 230: 244; 253,189 2. | הערפל -- הערפל שםבהל 1.

 9. תא :"-- לא 84,89,1ס1.  הערפ -- ה , 5.11. 1.
 תא 2" קחמס תאו 155.  יאטה -- יתאטה 196. ינא , 223 --=-

 יכנא .

 10. סת. כ 152. וידבע --רמאל לע וידבע 90. *תא 1% 6.
 םכיחבטה --* , 140. | םםיפואה <.

 וז. םכולח --ו ; 9, 228,248. | הלילב , 4.
 109. | ומלח ןורתפכ ₪02.14. 3890 2.  ןורתפב -- ו , 8

 -- ןו , 8ח. ןום. 152 -- ןורתפב 19. = ומלה 6. זץקספצגס) ו. ( ג
 6ז 11008]ו6 ) עס ומלח --ומולח 8 2 78

 180,1ֶס,1זֶפ6. | ונמלח -- ונמלה

 12. רענ , 248, 633-- 0.135 146. | דבע ירבע < ירבע דבע
 1 7- ונל -- ול 16. וניתמלח --י 108,128,1ף0,181-=

 וניתומולח זֶסָּג -- וניתומלח 0, %4, 1%, 260 -- וניתמולח 7.

 ומלחכ ,. 196 -- ומולחכ 69 2 193 -- קווופס ומלחב ג.

 11. ןכ פופ

 14. ףסוי תא ארקיו , 103.  תא--לא 4%
 244, 248, 260 ; קותוס 100. | ףסוי -- יתמלח םכולח ףסוי -

 והצריו --והוציריו 13, 229 == )הציריו 3, 8, 11, 19, 67, 5 2

 אוהו +0:66 איה

 6 5 א 28.
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 2. ןהירחא < הנירחא 2.
 4. תואירבהו -- א ,;,,,77

 5. םבלחיו ₪ םכחליו 64. = תולע -- תואא 62. תואירב -- א
 62, 65, 127,183, 197,221. | תובוטו -- תבוטו 1.

 6. תפידשו 127,197. | הנהירחא 1.
 7. הנעלבתו -- ב , 61 --ע , 66. = תואירבה -- א \ 62.63 5%
 127,181,197,221. | תואילמהו -- א ,,,ץ1

 -- תאילמחו 71. 9. ריכומ -=- + ,7-
 10. םכתא -- יתא 61, 63, 64, 66, 66, 127, 221 -- אא 1:

 =ביהבפה =- ביבשה 127 =--* ;, 5.

 11. םכלחנו < םכחלנו 62.  דחאה 6%.  ונרתפכ ₪ ןורתפכ 1,
.7 ,27 ,60 ,65 ,64 :63 ,62 

 +2. םבשו -- ש , 61. | וניתמלח --' , 61 -- וניתומלח 4.
 ירבע קונתס ידבע 7.

 13. בישה -- בישה 88% 61 -- 2.
 ו 4. והציריו -- והצריו 63, 64, 127 -- והציחריו 62. = ויתולמש 61.

 תפפנב

 +. תורחא -- ו. 69.-- ג חח. ]!1ת. =  תלע %
13 ,248 ,244 ,227 ,176,178 ,168 ,1 

 -- תולוע 6)-- תלוע 84. | ראיה 1*--רואיה 6, 11,060, 80 14
 ף.  .תוער --ו .1891.  הארמ !0ק.148 10. תוקדו -- תקדז

 248 -- תוקרו 1. | הנדומעתו 189. | לע תורפה ,18. | תרפה
 282. - לע תפש < 5: ראיה , 79 -- רואיה , 11, 60 0
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 4. ירורפה --ו , 176 -- רשבה תוקדו תורפה +9.  תער 6.
 הארמה 1"-- הארמ 60, 152 -- ארמה 12 תוקדל "2

9 .136 ,120,112 ,111 ,10 ,108 .5( ,84 ,80 :75 :69 ,11 

,249 ,244 :210 ,227 ,221 ,160,178,18%,186,100,101.196 

 2%3, 260, 601, 602, 603, 615 ; קזותס 124; (0706 82, 10% --

 = .תוקרו 1. = תופי 1, 2: 3: 42 5: 0: 11: 69 5, 4
 ו, ,,ץ, 7.

 190, 103, 196, 227, 240, 252, 260, 204, 615 ;' קזנתמס +

 הארמ 69,152.  תאירבהו , 169 -- תואירבה 109 -- תואירבהו
0 1 ;99 ,84 ,80 ,60 ,11 :9 :5 

 191, 196, 227, 244, 2%1,271,292, ץקיו ,%

4 ,190,244 ,180 (84,80,108,100,129,112,160,162,170,18[1 

 59+ ןשיו 1, )0, 18, 84, 108, 100, ,,,, 5

 279,280. | םבולחיו 129,18% -- םבולחיו רמאיו 80. | הנהו

 18.  תבטו תואירב דחא הנקב תולע ,189. .תלע 5
 80, 80,10,111,112,116,1%0, 155, 81, סב, 22%, 227, 6

 248, 251 -- תוליע 120 -- תלוע 6, 8%. | תאירב 6%
299 7 ,184,186 ,181 ,109,111,132,150,25%,170 ,59 :75 

 244, 245, 260 --- תואלמ 60, קזומס 176. | תובוטו 9 69, 80,

 108,129,1ֶס3 -- תובטו 2, 3:5 11,19:67;8: 75, 81, 82 3 7



 א 1

 לא הערפ רמאיו ! הערפ לא אביו ויתלמש ףלחיו
 ךילע יתעמש ינאו ותא ןיא רתפו יתמלח שולח ףטוי
 תא ףסוי ןעיו ותא רתפל שולח עמשת% רמאל
 זכולש תא הנעי ** שכיהלא ידעלב רמאל זרערפ
 דמע יננה% ימלחב ףסוי לא הערפ רבדיו | הערפ
 תורפ עבש ת%לע ראיה ןמ הנהו ! ראיה תפש לע

 קדנהו !וחאב הניערתו ראת ת*פיו רשב תואירב
 ראת תוערו תולד ןהירחא תולע תורחא תורפ עבש
 עכירצמ ץרא לכב הנהכ יתיאר אל רשב תוקרו דאמ
 עבש תא תוערהו תוקרה תורפה הנלכאתו :ערל
 כא הנאבתו |! תר*אירבה% תונ*ש*ארה תורפה
 ער ןהיארמו הנברק ללא ואב יכ עדונ אלו חנברק
 עבש הנהו ימלחב *אראו : ץקיאו הלחתב רשאכ
 הנהו 1 תובאטו תאא<אלמ דחא הנקב ת*לע םשילבש
 תוחמצ םפידק תופ*דש% תוקד תומאנצ סכילבש עבש
 עבש תא תר*קדה םכילבשה *ןעלבתו :! םשכהירחא

 דיגמ ןיאו שפימטרחה לא רמאו תוב*טה םכילבשו

 אוה דחא הערפ שולח הערפ לא ףסוי רמאיו :יל
 עבש |! ;רערפל דיגה קדשע םכיהלאה רשא זרא

 תפתב

 תעפאב

 200, 210 ; קזותס 84,109,132 ; (0ז16 6 18 -- ןהירחא תוקרו

 נוי רשב -- רשב ה 5. אל -- אלו 155: 2232, 4.

 הנהב -- הנהכ ה 109. | ץרא -- ץראה 116. | םבירצמ , 9.
 ערל סנס עורל .

 20. תורפה 1" , 181 -- םבילבשה 11. | תוקרה - ו 4
 תערהו 168, םטמס 158. | תונשארה < תנושארה 17 -- ו , 9
 80, 120, 146, 158 -- תרונושארה 84, 108, 155, 103, 61% -- ד

 1טק. 3 18%. | תאירבה --* . 239 -- תואירבהו ,0

 0 181, 200, 253 -- !רואירבו 199 -- תאירבהו ל

 18,102,15%, 61%: קעותס ףפ ג !06 1%0 -- תרוארבהו 80 --

 תואירבה 52 4 1 1 1909 72 2260 227, 244, 247,

 6סז , 602 ; קזנומס 6%.

 21. הנאבתו -- ןאבתו 100,181. | הנברק ז%--נ םענמנס | 9

 -- הניברק 158. | הנברק לא ואב יכ עדונ אלו , 157. | ערונ =
 ו, 9- הנברק 2"-- הניברק 158 -- הנ טק. 4 1
 ןהארמו 1, 0, 120: 139: 155: הליחתב 69. 75% 80

170 :155 ,136 
 22. אראו -- האראו ף. = ומלחב -- ומולחב 84,196. | עבש
 15 4 תלע -- תלוע 60, 84 - תולע 9. 18: 80.:75,זס1) 7

 150,176, 248, 2%2,253,26003 0706 82.  דחא , 80. | תואלמ 0,
,108 ,100 ,99 ,4 94 :54 :75 :69 :19 ,18 

 176,193, 210, 225, 2490, 252 266, 260, 100 ; 1סע0 5

 תבסו 1. 6, 6, 17, 80, 80, 95, 102, 100, 1,776

 185,180, 196, 225, 227, 244, 248, 615 -- תובוטו 108, 120, 13

 =- טק. 185 236 -- תבושו 0, 609 4

 2 עבש גוב תמנצ 1,109, 248 -=

 ז-רומונצ 9, 17: 75: 84: 136. 193. - רפרש 1, 5, 248, 61% --
 תפדשו 169 -- תופודשו 129, סב, 199 -- תרופדשו 1,

 18ז ; קנתס 15% -- תפודשו 17 -- תופודש סף, 11, ךסס -- ש טק.

 תג. 146 -- תפודש 6, 132, 152,180, 1. תכידק == םפידקה

 200. תרחמצ 1.17, 18, 89, 136, 160, 248, 282, 283, 601 --

 תוחמוצ 103. | םכהירחא -- ןהירהא 1, , 11, 17, 18,756, 2

 80,זסס,11ס,1ז1,120,112,150,160,106, 203,602 ; קזנמוס

 !סזפ6 155 ; םגמ6 60,157 -- םכה טק. עץ 4

 24 הנעלבתו 2, 9, 17: 69. 80, 84, 80 120, 112, 210, 23 :

 קנותס :ס1 ; סע 165: םטתס 1. | םכילבשה ג" -- םכילבשהא
 10. | תקדה -- תוקדה 2 56, 11, 17, 19060. 75, 80 1

84,89,95.100,101 108, 100, ,ָ,ְ, 72 

 ז55,157.158.160,175,176, 178, 186,זסג, 16, 210, 221,226

226, 227, 244, 24.5, 240, 23. 254, 266, 260, 264, 270, 271, 2 

 283, 100, 601, 602, 603, 615 ; 106 82: | םכילבשה עבש תרא

 4185. | תרובטה , 18 --ו 1, 5:11.17, 84.99, )4,100זזמ)
+ +, 168,170, 180,180, 227, 239, 4 2% 

 260 -- תובוטה 9, 193 -- תבוטה 80. | שבימוטרחה 1

 2%. רמאיו טק. 186 19. | ףסוי -- ףפ:י לא ףַפ. | שכולה --
 ו 5,9:181,189,248 260. | אוה דחא ,זזז. | רשא תרא <

 רא רשא 80.  םביהלאה -- םכיהלאה ארה ספ.  השע , 84 -
 השוע

 25, 20, 27. [רערהו - - (18) - - הערפל טק, עץ.

 8 ג[. 6 2 א

 ₪ = חה חדה ך 2 - = ---דח 9

 - רד ד הד הלה עמשתה - - - 6
 --7- -הנע אל -----7777 ו
 == = יננהו| - = < - < תא = 2-27
 -- 777 תולע - -- 5 ---הרהדהְד 8
 --ד-דדד הנעירתו - = - תופיו - - - - - - 9

 השש = - ףןהכ - ----הרדהררל

 -ם < = ₪ - ₪2 ב בבו ו בו כ 2 269

 - - ןהאבתו |! זרואירבהו זרונושיארה - = -- < 1
 - - ןהאארמו ןהברק - - - - - - - - = ןהברק

 = 77-77 הארא) !ץקאאו - - - - - = 2
 4-2 תובוטו: תואילמ = = = = תולע - < = < 3

 --7-7- תופידשו - - - תומונצ - - - = - -
 - - - - !רוקדה - - - - - הנעלבתו ! ןהרחא 4

 --רדרררדיררדדדה תובוטה - = - -
 כ כב 2 2/7( 2/2 2 ש₪= ,8

 -רד דד חח - דךגא - - - ד דד דהחחה ד 20

 ב
 7 ב 218 0.

0 

 זֶד. יננהו =- הנהו 7.

 18. תואירב -- א ,\ 62, 64, 6, 66, 127, 183, 197, 1.

 -- תפיו 61, 66, זֶסְל -- תופאו 71.
 63, 64, 60 -- ' , 4. וחאב -- ואב 2:

 19. ןהירהא ₪ הנירחא 1. ןהב 65 17

 20. תונושיארה -- תונשיארה 221. = תואירבהו -- א ,%
.1 ,127,182 

 21. ןהאבתו < הנאבתו 61, 62, 63, 65, 221, 6 1,

 ז" פז 2" הנברק 65, 63, 16111002.  ןהארמו 9 הנארמו 7
 -- ןהיארמו 363 11002. | ץקיאו 46 סט.

 22. אראו -- האראו 36 11002. תלע 363 11005. | תואילמ --
 א \ 65, 66, 127, 1833, 1970 221 -- זראלמ 363 זס.

 זרובטו 463 0.
 21. תומינצ 62, 127,197. | תופדשו 6% -- תפידשו 7%

 תוחמצ -- תואמצ 66. | ןהירחא ₪ הנירחא 61, 6. ן
 24. תוקדה -- תוקרה 363 1100. 25. דיגא -- דיגה 74

 תופיו

 הנעירתו ₪ הניערתו

 ןהברק

 תפעתתב

,,, ,104,105 ,102,101 ,100 ,99 ,94 ,84 :82 

,+ ְ + + 

 חמה סה, 220226220. 227. 231, 234, 230, 230, 242, 211, 1

 256, 201, 264, 270, 282, 287, 1'288, 2סס 7% 7 653: קוותס

 2--והוצריו קחנמס 136. = חלניו -- לגי] טק. 146 12.  ויתלמש
 -- ויתולמש ף,81. לא 55 0.

 1%. לא הערפ --לא הערפ לא 890. | כולה :"-ו
 ווו,ז32 -- םכולחה 75. | רתופו 136, תטמס 61%. | בולה "

 -- םכלח 17,132 -- םכולחה 75. | רותפל 6.
 16. תא :%-- לא 136,191 -- 28 ספ. | רמאל -- א ג.

 נס. | םכיהלא ,178-  הערפ - - = םבוהלא נק. 4
 17. ףסוי ק.ז3 18%.  ימלחב --ימולחב 84, 178 -- ימ ,+

 יננה -- הנה 84 -- קוס לנה 99. | דמע -- דמוע %6
 248. | תרפש \248 -- ת וטע.148 19. | רואיה ף, 69 : קונוס

1% 

 18. ראיה --רואיה 9; 69. = תלע -- תולוע 69 -- תולע 1
 ז8,75,90,84,120,150, 2%1, 2%2, 200, 277,279. 2

 284, 286, 288 ; קתומס 128. תרפ זננ,22% -- תורפ ערפ

 תאירב 1, 6.זו,17,90,104,111,132,136,150, 1556.

-- 61% ,284 ,282 ,248 ,27 ,227 ,225 ,224 ,175,181,186,196 

 תובוסו תואירב 86 -- תוארב 7 ₪ 0. תופיו

 9: 193.196.2%1,84,108,18%. ראות 7 16

 248, 251. -  הנערתו 5: 9: 69: 75, 80. 9, 111, 129
 170, 260, 601 -- ןיערתו 4.

 19. תרורפ ,\ 84. | תורחא תורפ 7.18: 128. | תורחא , ז
 = \ 69. | תלע ז,11,17, 80, 104, 108,100

 176, 189, 227, 244 -- תלוע 6, 84. | ןהירחא , זז -- ןהירחא

 ראיה ןמ 84. = תולד --ו , 189,190 -- תולד ןמ 253. | ראת
 -- ראות 17, 84. | תוקרו -- תקרו 248 -- תוקדו 6%



 פפא.

 שילבשה עבשו הנה שכינש עבש ת%ב*טה תארפ*
 ; תצוה דחא שולח קדנה םינש עבש ר*ב*טה

 עבש ןהירחא ת*לעה תאערהו תוקרה תורפה עבשו
 זכידקה תופאדש* תוקרה שכילבשה עבשו הנה םינש
 לא יתרבד רשא רבדה אוה : בער ינש עבש ויהי
 : הערפ תא הארה השע םיהלאה רשא ** הערפ
 ; םכירצמ ץרא לכב לודג עבש תואב םינש עבש הנה
 ץראב עבשה לכ חכשנו ןהירחא בער ינש עבש ומקו

 עבשה עדוי אלו !ץראה תא בערה הלכו םכירצמ
 וה דבכ יכ ןכ ירחא% תצוהה בערה ינפמ ץראב

 זכימעפ קרערפ ללא שכולחה תונשה *לעו ! דאמ
 זכיהלאה רהממו שיהלאה םשכעמ רבדה ןוכנ יכ
 םככחו ןובנ שיא הערפ ** *ארי התעו : ות*שעל
 דקפיו קדערפ קרשעי* ! שכירצמ ץרא לע והתישיו
 עבשב שכירצמ ץרא תא שמחאו ץראה לע זכידקפ
 זכינשה %%* לכא* לכ זרא וצבקו ! עבשה ינש

 הערפ די תחת רב ורבציו הלאה ת*אבה תוב*טה
 ץראל ןודקפל רככאה קדיהו : ורמשו סכירעב לכא
 תצלְו שכירצמ ץראב *ןייהת רשא בערה ינש עבשל
 קרערפ יניעב רבדה בט"ו !  בערב ץראה זררכת
 אצמנה וידבע לא הערפ רמאיו : וידבע לכ יניעבו
 לא הערפ רמאיו : וב שיהלא חור רשא שיא הזכ
 ןיא תאז לכ תא ךתוא םכיהלא עידוה ירחא ףסוי
 ךיפ לעו יתיב לע היהת התא :ךומכ סככחו ןובנ

 3 סב

 29. םבינש , 200 -- םבילבש .
 30 לב ומקו ,136.  ןהירחא -- ןכירחא 1 ;0 -- םכהירחא
 152.  ץראב --ץראמ ץראב 112. | םכירצמ , 109 -- םכ , =.

 1ומ. 152. | בערה -- באערה 129. | תא [טק. 4 4

 31. עדוי -- עדוי 196. עבשה -- רבדה 112.  ץראב ,.
 אוהה קנס איהה 84. = ןכירחא 72 7
---- 244 ,242 ,229 ,227 ,226 ,200 ,190 ,198 ,181 ,178 

 ןכ ירחאו .

 32. םבולחה -- ה . 155 --
 4 םכימעפ 34 רהממו , 191. | ןוכנ -- ןוכנ םכולח 80. | םכעמ

 -- םכיעמ 81. | םכיהלאה 1"-- םכ , 151. | םביהלאה 2% | 4.
 ותושעל 6, 7, % 136, 176,193: 196; 253 ; קזוזתס 156 --

 +סעו6 ותא תושעל 6.

 33. הערפ ,18 --ה ;ף- | םככחו ןובנ שיא (0ק, 13 4.
 ןובנ -- ו םכבחו -- 9. והתשיו 11, 18, 69,

 וסס,וננ,0,166;1, 225, 244-- והיתישיו 1,103,226 --והיתושיו

 94. | םכירצמ -- םכידצמ 4.

 34. השעי טק. 3 180.  הערפ --ה , 60.  םבידקפ ₪ םבדיקפ
 94,1ף0 - םבכיריקפ .4. 5: 6: 9. 17, 60, 80 1009, 6

6% 6 ,261 ,262 ,217 ,227 ,226 ,225 ,101 ,181,180 

 ץראה לע -- םכירצמ ץראה לככ 170. | שמחו -- שמהו 4.
 םכירצמ , 196. | עבשה -- עבשה א 6.

 35. וצבקיו -- אא בקו 128. | תבטה 1.5. 6.0. 80, 10
 129, ' 244 ,227 :180,196 ,,,,,,,, 

 248,251, 260 ; קזומוס 8 -- תובוטה 239. | תאבה -- תואבה 1,

 5:9, 11:17, 18, 19: 69: 75, 80, 4 80, זז, ,,6

> .240 ,248 239 :217 ,227 ,225 :193 ,,, ,144 

 252; 251,260, 282, 28 ; קזותס 16% (ס0ע6 4 ורבציו --

 רבציו 8ם. [:ם. 5%. רב 120.

 36. ןודקיפל 155. = ןייחת --ןיהת וזג --הניהת 84 --- הנייהת
 17,18,136,150,1ס3, 249: תגתס 168. | םכירצמ -- ם ,6

 37. בטיו 80,132,181. לכ 18.60, 0-4
 38. וידבע לא הערפ רמאיו \ 69. = וידבע --- וי 0ק- 4

 שיא \ 84,128 -- 58 136. | רשא שיא [8ק. 8%

 39. הערפ -- ה \ 8מ. ות. 1%2.  ףסוי לא -- אצמנה וידבע לא

 ףסוי 80 -- ףסויל 6. = עידוה -- עדויה 84. = םביהלא -- םכיהלא הוהי
 9% ךתא 1: 40/6 0, 0 1, 69, 80, 84, 4, % זס,

 ו180,190,1,2,132,136,150,155,18%ס4,196. 5, 0

 244:253- - ערא .9. | ןיא קמנגס שיא 15%.  ןובנ -- ןובנא

 1 םככחו לטופ 2.

 40. (2סת. 40 66 41 [טתו קסז וזגת(קסהוגסמסתו 41 66 40 --

 יתיב -- יתב 5. = ימע לכ קשי ך טק. = קשי -- ק , תו

 ומ. 152. קר -- קר קשי 80. | לדגא -- לדגי 6

 לא -- לע 199.

 02 א5 את

 צב כז 2 04.

5 2 

 שי 2 5 ₪ = ₪ = = = .תוצוטה תורפה
 = וב םיכו = /  *אפ תרובוטה
 - - חוה - תולעה תוערהו - - - - 77- -
 - = - תופידשו תוקדה - - --- 077077

 = - כ-7777 תא < = =

 ישו = יחאו -------7-דהדד
 ו - תינש* הלעו - - -

 ו - ול הארי - - - ! ותושעל
 - רה ד %שעי - - - - - - - - התאש"ו
 - הררה ה ח שמחו - - -----7
 - - - עבש לכאה - - - - %ץבקיו - - - -- -
 - ---ררדי דד דרדרחח תואבה תובוטה
 ----רדרדר ד דחד : ןרמשי - - - - -
 - רי הדחה הניהת - - ----- 7 -

 - ₪ רח ים כ כ שם

2 5 

 תובוטה 2"-- תבטה 463 0.
 ןהירחא ₪ הנירחא 66. | תוקדה

 תפידשו 63, 66 7.

 26. הנה -- א%אאהנה 1.
 27. תורפה -- תוארפה 4.
 -- תוקרה 6 4.

 29. הערפ לא -- הערפל 1.
 30. ץראה -- ץחאאה 7. 21. ינפמ -- 5 , 2.

 32. תינשה 364110ט5. םכולחה--ל ,61.  הערפ לא---הערפל 1.
 53. םכוכחו 62, 63, 04, 65 66, 71.

 44. דקפיו -- ק ; 61. | םםידיקפ 2.
 25. ץבקיו -- ק ; 65. | ד -- דיא 7.

 36. לכאה -- חה +
 39. םבוכודו 62, 63: 64, 6%, 127,181, 4.

 ורמשיו 65, 66

 ה כ תב

 26. עבש -- עבשאא 6. = תרפ -- תורפה 60, 84,150 ; 6
 9 -- תורפ 1, 4, זז 18.19, 80, 80, 05, 1094

25 ,190 2 6 1+ 

 227, 244: 248. 272: 250; 260, 264, 100 ; קנווס 2, 0 0

 תבטה 1%-- תובוטה 9, 108, 103 -- תובטפסה 5%

 -- תבוטה 69,80.  עבש 2", 157. הנה ---- עבשו ,09

 99223. הנה ג". 9.  עבשו--ו 132.  םבילבשה --ל ,8
 -- סילבשה 18%. | תבטה 2--תובשקה 7 9

 -- תובוטה 11,108,193 -- תבושה 69,84. | םבינש 2,

 םכולח -- ו ;9. | אוה דחא םכולח 0ק- 845 5.
 27. עבשו -- ו , 4 6. תורפה -- ה , 132 --

 תוקרה :"-- תוקדח 6,210 --ו,110,2%1,256. | תוערהו ג,
%, ,5 80 ,84 ,82 ,81 ,80 ,60 ,19 ,18 ,17 ,11 ,( :6 20 

 10, ,,,,,, , 7% ,, 
,282 ,263 ,262 ,248 ,244 ,227 ,225 ,103,196 ,100 ,181,186 

 200, 615 -- תוערה 150. | תולועה 69,129 -- תולעה 7

86 101 ,80 ,84 ,82 ,80 :75 

 י1פ3,196: 253, 264, 271, 282, 283,300. | םבילבשה קס. 7
 150 -- םכילבשה םכינש ֶפָג. | תרוקרה 2" -- תרוקירה 9 -
 תוקדח 60,210. | תרופדש -- ו ,80,152,180  244 -- תופודש
 9,108,109,157,176, 193 -- תפודש זג, 7

 22% -- תפרשו 18 -- תפירש 18% -- תופדשו 69. | םכידקה --

 ה \125, 226 -- םכידקה תוקרה םכידקה גֶפְפ. | בער -- בערה
 109, קזותס

 28. שא -- רשא תא 5:94.15%. - *תרבד קזנמס רבד 81 -

 ונרבד 95. = הערפ -- תא רמאל הערפ 80.  רשא 2"--רשא תא

 80.זוו;199. 226,249. הערפ תא--הערפ לא 10 -- הערפל
 80 -- הערפ 8% .



4. 3 

 הערפ רמאיו ,: ךממ לדגא אסכה קר ימע לכ קשי
 ! שפירצמ ץרא לכ רע ךתא יתתנ האר ףסוי לא
 לע קדתא ןתיו ודי ירעמ ותעבטמ תרא הערפ רסיו
 בהזה ד*בר פכשיו שש ידגב ותא שבליו ףסוי די
 ול רשא הנשמה תבכרמב ותא בכריו + וראוצ לע
 ; כירצמ ץרא לר לע ותא ןותנו ךרבא וינפל וארקיו
 םכירי אל ךידעלבו הערפ ינא ףסוי לא הערפ רמאיו
 ארקיו : זפירצמ ץרא לכב וןלגר תאו ודי תא שיא
 תנפא תא ול ןתיו חנעפ *תנאפצ ףסוי שש הערפ
 ץרא לע ףסוי אציו השאל ןא ןהכ ערפ יטופ זרב

 מ

 . הערפ ינפל ודמעב הנש וכישלש ןב ףסויו + םםירצמ
 לרכב רבעיו קרערפ ינפלמ ףסוי אציו שכירצמ ךלמ
 עבשה ינש עבשב ץראה שעתו |! םירצמ ץרא
 רשא םינש* עבש לכא* לכ תא ץבקיו : שכיצמקל
 ילכא סכירעב ללכא ןתיו םכירצמ ץראב %**+ ויה
 רבציו : הכותב :ןתנ קריתביבס רשא ריעה קרדש
 רפסל לדח יכ דע דאמ הברה שיה לוחכ רב ףסוי
 זשכרטב שינב ינש *דלי ףסוילו ! רפסמ ןיא יכ
 זרב תרנפא ול קרדלי רשא בערה ערנש תצובה
 רוכבה שכש זרא ףסוי ארקיו : ןוא ןהכ ערפ יטופ
 תיב לכ תאו ילמע לכ תא זכיהלא ינשנ יכ השנמ
 ינרפה יכ םכירפא קצרק ינשה שש זראו :יבא
 רשא עבשה ינש עבש הנילכתו : יינע ץראב שיהלא
 בערה ינש עבש .קרנילחתו |! שירצמ ץראב ;קדיה
 זרוצראה לכב בער* יהיו ףסוי רמא רשאכ תצובל

 תפפאב

6 :244,212 ,136,158,180 0 ,109 ,89 ,84 :75 ,69 :9 

 81. - השאל -- השאל ול 80,109. לע -- לכב 150, 196 =
 קומס לא 6

 46. ףסיו 69 -- ףפויו ףסוי אציו 0.
 ןח. 55.  הערפ ינפלמ ףסו* , 6.

 -- הוהי ינפלמ 9.
 47. ץראה 58 109 -- ץראב ץראה 0.

 48. לכ , 12%. | םכינש -- םבינש ה 196. | ןתיו 1ק,זג
 רשא 2%-- רשא ורמשו 60 -- אאאאא רשא 9. | היתביבס --

 היתבבס זזנ -- היתוביבס 84, קזותמס 12% -- היתובבס \.

 הכותב -- ו , 109: 227, ,-
 49. רבציו -- רובציוו 9. = לוחכ --ו , 81. = םםיה ,

 דאמ , 89. | רפסל לדח יכ דע דאמ טק. 146 155.  יכ
 116. | רפסל -- רופפל 6 -%

 50. ףסוילו -- ףסוילוו 129. = דלי \ 474 -- דלל 70
 100,193 : קזנתתס 136. ינש , 80. אבת 14+ ,,

7 ,155 136,150,162 ,132 ,111,120 ,101,108,100 ,5 ,84 

 םכירצמ 1%--םכ תב

 ינפלמ --ינפלמ ץרא לע 5

 .158,181,184,180, 248, 253, 260, 615 -- א! [טק. 3"

 בערה תנש אובת -- בערה תנש אבת בערה תנש אבת ₪.
 הדלי --חדלי 81. | יטופ -- ו \ 4--' ₪0ק.48 10%.  ערפ יטופ
 --ו 18,181 -- ערפטופ 225 -- ערפיטופ 2

210,226,227,228,220 ,155,158,160,176.177,178,185,180 

 216, 244, 200, 264, 288, 601, 602, ןוא - ,%

 112,150,168,176,178, 186, 103,196, 22ף,227,230,247,25'ז:

 םטתס 170 -- ]וא ןא. <. 1ת(6ע 60תותוג8 60 6 19

 םכירצמ ץרא לע ףסוי אציו השאל ףפסוי ארקיו 0.
 ף1. תרא 1%, 101,193 --(טק.1ג8 168. - םכש תא קזופוס

 תא םכש 191.  םבש 80.  רוכבה 9 --ו109.111,155--

 רוכבה ריבה 89. ינשנ זקלג. | מע לכ תא 0ק.ז8%= 1.
 לכ 1%, 60: 4. ילמע -- יינע 345. תיב -- * 6 תוצג(. 4

 יבא -- איבא

 2. םכש -- יבא םכש 80. | ינשה -- םכינשה 899. = ארק ,%-
 ינרפה , 9 -- (טק.18 128. | יינע ,186 --יינוע 193 -- םכירצמ 6.
 53. הנילכתו < הנליכתו 1, 223 -- *+ ,, 6

 + 181,260. | עבש , 80 -- עבש ינש 0.

 עבשה --עבשה בערה 109. | היה ; 8660 -- יה 87%

 181, 248, 1892, 61% -- ימיב היה וזז. | םבירצמ ,

 54. הנלחתו 1, 4. 5, 9, 75, 999 105 7
 177, 181, 193, 22%, 227, 244, 248, 260 -- הנליחתו

 69, 80, 81, 84,109 ' קוו תוס 136  עבשג <. ינש ,%

 סי 10 א 5.

 8 \ וז ג. 6.5 א 5.

 = ₪ - ה דה הכה ה הכרה הד ההד ג1

 = < חח חח ה ח רח ח רה חח הפ ד ה 42
 בהזא דיבר - - - - - ההרה ה

 וה ה =< < רט קול < +3
 ---ררדדההד ןאתנו - - - - - *ארקיו

 ₪4 .56- - חל - = קה הן 44
 ו יה ₪ ד ה הת תת +5

 --הדררדההח הנעפ יתניפצ - - - - - - -
 - -הרררדרדדחהה ןאנהכ ערפיטופ - - -

 2 = ₪5 = ה 9 ה ה ₪ 46

 ו הוקי ה היל +7
 -- - םינשה - - לכאה -- --- 977 ז 48

 --רר-רררררדררדדחה עבשה היה
 ו קוי ה דה רה סוקי וה לוק 49

 --רדרהרהדההה ןדל - - = = רה ה-ה 90

 = 7 םש 6 - -- --ה  !ןאאנהכ ערפיטופ 1
 - כהה דד ילמע %% תא - -- 77-7077777

 = - ההררי ה יטחהִחהח 2

 -רררדדההד הנאלכתו - = -----77 3
 רערה - - - - הנאלחתו ----7-77 7 וה 4

 -הד דה - בערה ------7-7-הדדד

 5 צג ₪

 . שבליו -- שיבליו +
 . בסוי -- ףסוי 61, 62; 63, 64, 6%, 66, 127, 221, 1

 . יתנפצ 63, 19,197. | ערפיטופ --י , 63 --הרפיטופ 61 =

 ערפ יטופ 36411002. | ןאנהכ -- ןאנאכ 62 -- ןא ןהכ 5.
 . אציו -- אצאו 62. | ץרא -- ר ,14.

 . עבשה -- ה ,-
 . היתביבס -- התביבס 127 -- היתוביבס 62 -- התוביבס

 . הברה -- הברא 6ף. | דאמ -- דאאמ 4.
 . ודילי 1 ערפיטופ -- י* , 127 -- הרפיטופ 61 --

 ערפ יטופ 463 1100. ןאנהכ -- ןא ןהכ 2.
 51. ינשנ -- ינאשנ 64, 6%, 18, 221 -- ינשחנ 2.

 . ינרפה -- ינארפא 62 -- ינארפה 64 -- ינירפה 66 2
 221 -- ינאירפה 6.

 . רערה -- בערה 61, 62, 632 64, 65 60, 127, 181

 2 כ

 4ז. רזמאיו 5155 4.

 האר 10ק. 13 4.
 ףסוי לא , 84 -- ףסוי פ לא 24.
 . ךתא -- ךתוא 5, 140 -- כתא ךתא -

 לכ ,6-
 42. הערפ -- ה \ 8. 1ת. 1 תא , 1. ותא שבליו
 שש ידגב , 6. דיבר 42 6, 9, 11, 17, 69: 75, 80, 84, 80, 1

108, 10, 110 2 , , ,,,, 16% 227 

 244, 252, 253,100. בהוה -- בהז 4. | לע בהזוה -- בהוה
 לע א% 6. | וראוצ -- ויראוצ 80,271 \.

 43. תרבכרמב -- ותבכרמב 86 -- ת 10ק.14=

 -- ארקי\ 100, 103. -

 וארקיו
 ןתנו 5, 11, 80, 100, 150, 158, 2209

 260. ותא 9. ם 8 עס 166. ץרא 6.
 44. 00. ;9,129. - ךידעלבו -- ך ; 253- | שיא ,-
 תא , 69,104. | לכב -- לכ לע 60. | ץרא -- ץרא רא 5.

 קבירצמ ---הערפ רמאיה כירצמ עפ

 45. ארקיו -- ארקיו הערפ רמאיו 89 -- םםש ארקיו 5.
 תםבש -- םכש תא 120. | תנפצ -- 'נפצ םת. 11ם. 7. חועפ

 -- הנחפ 474, 6 2%4 -- חנעפ ענחפ 517 -- חאנעפ 488 --
 106 םענפ %44 -- חנ עפ 612 תוצא. -- 10166 הנספ

 תא ,18. | יטופ --ו \ 6.69 -- קוס יסופ ףפ---' טק.

 ערפ יטופ --ערפספ 4-- ערפיטופ 80, 84, 80,4,103, 104, זזזנ

8% ,+ + 140,152 :139 ,112,116 . 

264 .260 ,256 ,244 ,23 ,237 ,220 ,228 ,226,227 ,22% ,221 ,210 
 288, 6סו , 602, 603 -- ערפטופ 61% -- ערפיטפ 18.  ןא - ןוא



 1. פתפפב .

 55  ץרא "לכ בערתו .! שחל היה םכירצמ ץרא רכבו
 הערפ רמאיו סשכחלל הערפ לא זכעה קעציו םכירצמ
 ! צןשעת םכל רמאי רשא% ףסוי לא וכל םירצמ לכל
 56 לכ תא ףסוי חתפיו ץראה ינפ לכ לע היה בערהו

 ץראב בערה קזחיו םכירצמל ר*בשיו ** שכהב רשא
 57  ףסוי לא רבשל המירצמ ואב %*ץראה לכו :םכירצמ
 : ץראה לכב בערה קזח יכ

 65 א

 6 ו

 וינבל בקעי רמאיו סכירצמב רבש שי יכ בקעי אריו

 רבש שי יכ יתעמש הנה רמאיו :ואר*תת קדמל

 .קצל) היחנו שפשמ ונל ורבשו קדמש ודר סכירצמב

 ; םכירצממ רב רבשל הרשע ףסוי יחא ודריו : תומנ
 יכ ויחא תא בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב תאו
 רבשל לארשי ינב ואביו : ןוסא ונארקי ןפ רמא
 ףסויו + ןענכ ץראב בערה היה יכ שכיאבה ךותב
 שע% לכל ריבשמה אוה* ץראה לע טילשה אוה
 ! הצרא זכיפא ול ווחתשיו ףסוי יחא ואביו ץראה
 רבדיו שכהילא רכנתיו שכרכיו ויחא תא ףסוי אריו
 ורמאיו םשכתאב ןיאמ שכה*לא רמאיו תרושק שתא
 שכהו ויחא תא ףסוי רכיו : לכא רבשל ןענכ ץראמ
 םכלח רשא תומלחה תא ףסוי רכזיו :והראכה אל
 זרא זרוארל שכתא םכילגרמ שכה*לא רמאיו שהל
 ינדא תל ולא ורמאיו  !םכתאב ץראה תרורע
 דחא שיא ינב ונלכ : -לכא רבשל ואב ךידבעו

 1. תפעפמ

 םכירצמב 4, 18, 19, 60, 80, 132, 150, 101, 103, 196, 244, 2
 260, 100, 388, 600 6% תוגזק, םטתס

 4. 00. ,189. ןימינב --ןמינב 1, 4, 6, 3, 11, 18,690

 89, 99, 108, 10 11: ,6 ז 0 155. 09

 178, 18%, 226, 227, 244, 24, 21, 200, 282, 28 --- ןמיינב

 יחא ,129.  ףסוי--ף , 8ם.]:ם. 162.  ויחא תא , 5 --ויחא םכע =.
 רמא יכ ויוחא [0ק. *ג* 14

 5. ואביו -- אביו 100. | ינב , 82. | לארשי -- לא , מ. ומ.
 152 -- לארשי בקעי 18%. | רבשל -- רובשל 152 -- רב רובשל
 6%0 15. היה -- קזח 84, 158 -- קזח היה 248. | ןענב -

 םבירצמ

 6. אוה -- אוהה 106. = אוה 2", 109 -- אוחו 84. | לכל --
 לכ לע 95. | םבע ,136,388. ץראה 2"-- ץראה שמה 9.
 יחא ואביו טק.ג4ם ז90ְ. | וחתשיו ף, 10, 150, 186, 196, 4-

 7. ]מ 600106 84 6טק]6א ב16 6/5 ססתנתו4זטזמ קז8מ(ק0 010 : תג

 המז6 60תג. ק 66 8 65 , 6: 4תםש6 601.10 0511 60 12; 8060 טש

 06 0101מ6 168321ט1 60131418 --- 4 6, 6, ), 7, 8, 12, 10 0

 146 תא ץגותס לא ויחא -- ףסוי יחא

 םכרכיו -- םכריכיו 1, 6, 80, 84, 10, 125, 120, 150 0

 193, 196, 227, 228, 244. | רכנתיו --ר , מ. !!ם. 1%%.  םכהלא
,,,,ָ,ָ ,1 ,4 ,84 ,18 ,11 ,6 :5 ,1 

 193, 225, 227, 271, 300, 601, 602.  םכתא , 69 ---םכתא ומ לא
 193. - תושק --ו ;152. | םכהילא 4: 60: 75*: 9

ְ 2 ,600 ,288 ,284 ,26 ,261 ,248 ,226 ,180 ,10 

 תםכתאב ןיאמ ₪8: 128. | ורמאיו -- ול ורמאיו גָקָג. | לכא -
 לכוא 3-

 8. תא 1", 4,129.  םכהו -- םכהוא 9. אל םכהו טק. 0
 14 אל 5 =. והרכה -- והוריכה 17, 120, 152, 180 -=

 והריכה 1, 4: 5: 6, , 11, 18, 60, 80, ָ,12 1 14

 173, 176.181,103: 227: 217: 239, 244, 248, 261,200 ; קזומס
 109 -- והורכה 155, 106

 9. ףסוי גק.זג 128. | תא 109. | תומלחה < תמולחה 4
 -- ו 5; 11, 109, 120, 132, 150, 227, 210, 248 -- תומולחה 60

 189,193,196. | םבהל ,5. | רמאיו םכהל < םכהל רמאיו 4.
 םכהלא .+4-א.- שכהילא 9: 69, 75; 5 10

 תארל 1,5 -- ₪ק.188 15%. תא 2", 120-- םבא 28) --טק.

 ג. 155. ץראה ,-
 10. 00. 486. | וילא ,170,181. | ךידבעו -- ךדבע 69 --

 ךדבעו 5. | רבשל -- רובשל 120, קזגממס
 גס,זג. ךידבע --(ז11:) -- ואב , 7.

5 84 

 :ןושעת = -/=\ ה=:השאו = = היל טו
 ו ד ב שש - לכ ינפ - - - ---
 8 הש יש = שש = "של שש ריבשיו רב םשהב - - -
 כ ל תוצהאה ==

 וגב לא 2 ו
 - -רדרדדדד ינא - - - - !ואריתת - - -

 ו בב כ כ כ

 שעה ------- אוהו - - - 777777

 ---רדרדדדה שכהילא ---------

 - --רירררררדרדרדדה ! והריכה - -
 - - = דחה ד זכהילא - - - - -

 ---ררדדירדייי דודה ךידבע%

 3 ג ₪

 5%- קעציו -- קחציו 61. = לכל -- לכ לא 7.
 56. רבשיו 63: 564, 5, 7-

 1. ואריתת -- ' 1.
 2. ינא -- הנה 61, 62, 62, 64: 65, 60,127, 15.

 המש -- ה , 2, 1

 . םבירצממ -- צ ; 61 -- ר ,:
 . חלש , 62. | ונארקי -- א ,-. ד וס
 . ריבשמה -- * . 64.66. | םםעה = ה ,,ָ, 14

 . םבריכיו 2.

 . רכזיו םק.ז85 66. | תומלחה -- מ , 61.
 0 יפ רצ = . ךידבעו 61, 62, 63: 64, 65, 127: 197-

 ו ------[]- ב

 וכ: וי

 בערה -- ה 16% -- טק. 8 173 -- א% בערה \%. אבל 1,

09 ,152 ,150 ,120 ,10 ,108 ,95 ,84 ,80 ,60 45 

 168, 170, 186, 180, 193, 244, 248, 253, 14. רמא -- רבד

 129. | לכב -- לככ 80. | רוצראה --ו ,150,227. | םכירצמ
 -- רצמ 186. | היה 58 250 -- אהיה

 6%. לכ --לכ תא 84--לכב 120,166,196. | םבירצמ
 קעציו -- קעאאא 128. | םכעה קת. 136 8 11. 9 -- םכעה לב

 80. | הערפ 2", 4. | םכירצמ לכל , 75,184. | לבל -- לא
 184. )וכל (סא6 םככל 15%.  ףס" 111. | רשא -- רשאו 4,

 6, 181,102, 388. | ושעת -- ןשעת

 56. חיה ,196. | לע --היה לע 8. | ינפ לכ ₪ לכ ינפ
 80,120, 132, 136, 191, 196- תרא עפ 80. | רשא --ץראה

 רשא ףסוי חתפיו 86. רבשיו -- רבציו ג -- שיו טק."

 קזחיו -- י טק. 145 0.

 . 57. ץראה לכו קזנתס 55 82. ואב ץראה נק. ג 0,
 ואב , לא -- תא 4 196, 200 ; תטתס 80. | בערה ,6

 -- בערה ע 104. | לכב , 60,125, 166. ץראה --- םבירצמ ץראמ
 12% -- (ס6 ץראב 9.

 1. בקע* אריו 55 1פְס- | בקעי , 84. = וינבל טק. ₪ 1.
 וארת . 1,2. םבירצמב - - (10) - - רמאיו , 9.

 2. רמאיו -- םקעי רמאיו 606. יכ , 84. שי , 173. רבש ,.
 המש ודר -- המש לא ילא ודר 18%. | ורבשו -- רבשו 22.

 היחנו -- 'יחנו הם. 12. 9. | תומנ -- תומת 4

 3 ףסוי ,4. רב 136 =- טק. ₪ 4 םכירצממ ==



 אולה

 7 ןז / 5

 רמאיו + םכילגרמ ךידבע ויה אל ונחנא כינכ ונחנ%
 ורמאיו : תוארל םתאב ץראה תורע יכ אל שהאלא
 ץראב דחא שיא ינב ונחנא שכיחא ךידבע רשע זכינש
 : ונניא דחאהו םכויה וניבא תרא ןטקה קדנהו ןענכ
 שכ%לא יתרבד רשא פצוה ףסוי ששכה%לא רמאיו
 פכא הערפ יח ונחבת תאזב + שפתא םילגרמ רמאל
 ! קדנה ןטקה פכיחא תצובב כא יכ קרזמ ואצת
 ןרפאה שתאו םשכיחא תא חקיו דחא םשכמ וחלש
 הערפ יח אל שאו שכתא תמאה םככירבד ונחביו
 %צאא +צ%א% +צא%א% %+ %%+%%% םשכתא םכילגרמ יכ

 לא שתא ףסאיו 1 <%% +%%% %% ++%% +%%% %%

 זכויב ףסוי שכה*אלא רמאיו : כימי תשלש רמשמ

 : תור ינא שיהלאה זרא ויחו ושע זראו ישילשה
 קככרמשמ תיבב רסאי דחא* םכיחא םתא םינכ שא
 תאו ! םשכיתב ןובער רבש ** ואיבה% וכל םכתאו
 תצלו סככירבד ונמאיו ילא *ואיבת ןטקה םכיחא
 לבא ויחא ירא שיא ורמאיו | + ןכ ושעיו *ותומת
 ושפנ תרצ% וניאר רשא וניחא לע ונחנא שכימשא
 %% ונילא האב ןכ לע .ונעמש אלו ונילא וננחתהב

 יתרמא אולה רמאל פכתא ןבואר ןעיו : תאזה הרצה
 פכגו שכסתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םשכילא
 יכ .ףסו עמש כ .ועדי אל םשםהו שרדנ הנה רמד
 קכהאלא בשיו ךביו שכהילעמ בסיו :  םכתניב ץילמהז
 ותא רפאיו ןועמש תא שכתאמ חקיו שהאלא רבדיו
 רב | שהילכ תרא האלמי יףסוי | ךציז , + שםהיניעל
 עכהל זרתלו וקש לרא שיא םכהיפסכ **% בישהלו
 לע שכרבש תא ואשיו !ןכ שכהל שעיו ךרדל הדצ

 תכ

 17. 008. 208 180. ףסאיו -- ו , 9 -- ףופאיו 196 -- רמאיו
 ףוסאיו םכהילא 109. = םכתא -- ףסוי םכתא 100 -- 21 178 -

 ת ₪ק.145 9.  רמשמ לא -- רמשמב 75 -- רמשמא לא
 18. םכהילא ,,,% 100,180,271, 282,

 615: קעותס 1. ישילשה -- ישלשה 158. | ויחו -- ויחיו 2

 1ונ,120,151,171,106נ 06 81 -- יהו רו זס םביהלאה

-%6 \. 

 10. שבא \ 69 -- םכאו 120. | םככיחא , 2. הא יה

 רףסאי --- ףסאי תיבב -- תיבב רא 109. | םככרמשמ =
 םכ , 8ם. וב. 16% -- םככתרמשמ 120, 178 -- םככבמשמ 1.

 שבתאו -- םכתאו ןובער תאו 6ְ.- = םככיתב -- םככיתבא 4.
 20. ןטקה , 75,186-- ןוטקה 89. ילא , 9,136. אלו םככירבד

 טמפ 196. | ותמת 176, 249 -- תומת 17 -- טק. 13 0,

 21. לא \ 89. - ויחא \ 84. | םכימשא -- םבימישא 155; 6
 -- םכי 2.148 99. | לע 17--ע [טק.188: 80. - תרצ קנווס

 תורצ 152. | וננחתהב (0:6 וננחתהכ 261. | ןכ לע ונעמש אלו
 ונילא האב ,152,181. האב --ה ,196. | תאוה אאא .

 22. ןבואר -- יו ןבאר 109. | םכתא -- םכתוא
 רמאל םכבילא יתרמא , 9 אלה 4, יז 60, 80

 108,10ְס,11ז,120,132,116,ז00,170,178,189,193,227, 9

 2%3,260. | םככילא יתרמא , 84. | םככלא 11,81,181.
 לא רמאל םכבילא ₪ק.ז85 82. - לא --לאו 6:5. םכתעמש

 =- םכת .151. | הנה -- הנהו

 21. אל -- אאא אל 9.  ועדיא 173. עמוש 81,251. ףסוי
 םכתוניב 4 1 ,,, 226,244, 4

 24. בשיו -- * םק.186 4. | םכהלא 1%-- םכהילא
 80, 80,108, 10,120, 158,170,181, 262, 615 -- (סעו6 םכהילע

 תק. 4

 6 םכהלא רבדיו ,,9- רבדיו -- ארבדיו

 120- םכהלא 2" -- םכהילא 4, 6, 9: 69 75% 89, 108,

 170,181, 282, 281,615. | םםתאמ ו, ןועמש -- ו , 6
 רופאיו ף- ותוא + םבהיניעל (טז86 םככיניעל 136 -

 םכהניעל

 2ף. תא (טק. ז86. 2.
 םכהיפסכ תא 600 תזה

 494. | הרצ -- הריצ

 בישהלו גע. ז6. 9 -=- בישהל 4
 תתלו -- תת וגק. 152. שכהל

 שעיו -- ושעיו 4

12 

3 

4 
5 

16 

7 

18 

9 
20 

21 

20 

0 

 ונחנא -- רא |

 יי יסֶעסשסשתסבתת-

 יי יי הרר ..-

 ו-0 0 [ְו[ְָוצפופ9ו ₪ ת---'ם

 ור יי ו ו בר

 - רה 7 0 0 0 7-0700-

 א | | ה | הל | | תחל | כ ל | ל כ קל כ תחל | כ תל | | | הטל | | ה 0

 ו ו | | 9ְְ 2

 בזעל רענה לכו' צל .ורמא'ו = - - -- ---

 --רד ההד : תמו ויבא תא בזעו ויבא תא
 -דד- םהלא------יקדדדהד

 - דד דה ההד דחאה - ----777
 ---רדדרדדד - - תא ואיבהו - - - - -
 --ררדר ד הדחה ןואיבת - - - ----
 -- ההד דד ה רח חח ןותומת
 --- תורצב ------7 דה
 לכ ונילע = - - ---- 7 - 7-7
 'תרכד == 42 5 ₪ 5 = = ₪ ₪ =

 שםהילא - --------7 7-7 החחה
 ---רריר ה רדר דחהח וכהילא - - -

 --ד7--- וקפ לע - - - - - - תא - - --

 5 צג ₪

 זז. ונחנא םבינכ , 1.
 1%. הנה -- הנא 2.

 16. דחא -- דחאאא 7.

 םככתאא 1.

 12. ץראה -- שיאה 7.

 ונחביו < ונבחיו 221. | םככתא --

 17. ףסאיו -- א , 4.
 18. ויחו -- וחאו 1. 19. םבינכ , 5.

 20. ןואיבת -- א , 62. | םככירבד ונמאיו , .
 21. וננחתהב -- וננחתאב 62 -- וננחאתהב 127 -- ה ,4

 ונילע -- ונילא 364 11005. | הרצה -- הרעצה 62, 6% --
 הערצה 63, 64, 66 ,.

 22. ויאטחת 62 -- איטחת 64. םכיתעמש 127. הנה -- הנא .

 24. םםהילא 1"-- םכהילא 62 -- םבהלא 363 11000. | םכתאמ
 -- םכדימ 221. | םבהינעל .

 2%. לע -- לא 221,36411000. | וקפ =-וקש 8%
.2 363 ,221 ,1(7 ,127 ;66 

 תפפתו

 זז. 00 4 ונלכ =- ונלוב 6, 84,151,155.101נ 6

 אקס שיא | 252: " רהא 281. = .םכינב הקפחנ ,/.178.: . גחחנ =
 ונחנא 248, קעותוס 100 : 0116 3ף0 -- ונחנאא

 ונהנא 192. וילה ,9-

 12. (20ת. , 4. םכהלא , 80, 136 -- םכהילא 0: 69

 108,100,150,170,181,180, 244 קוס 4 יכ אל -- יב

 יכ אל 109. | יכ,1%7.  תורע -- תורע תא :. | םבתאב -
 םכאאב 7. תארל 1, 1

 13. ורמאיו -- רמאיו 1322,

 ונחנא םכיחא , 5.
.9 .'-- 

 14. םכהילא 4: 9: 69. 80, 8, 108, 10, 140, 150, 168, 1810

 189,196. | רמאל םבכלא יתרבד טק. 18. 48992. | יתרבד -
 אתרבד 120. | םםבילא 6 9, 69; 75, 80, 84, 89, 2

2 ;252 ,244 ,106 ,10 ,180 ,181 ,178 ,168 ,155 ,151 ,150 

 40206 139 -- 0:66 םכהלא 4.

 18. םכא 2" 262. | אבב 1,400, 6, 80, 9,
 112,116,1%0,168,260. | ןטקה --ןוטקה 89.

 16. תא ;18%. | םכאו --ו. 100,120. אל קונוס ןל

 יח , 6. | יכ קונזמס אל יכ .

 ו
 םביחא \ 84 -- םביחא 51% 4 ונניא
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 ה ו , \

 תתל וקש תא דחאה חתפיו : שכשמ וכליו שכהירמח
 אוה קדנהו ופסכ תרא אריו ןולמב ורמחל אופסמ

 םכגו יפסכ בשוה ויחא לא רמאיו ! ותחתמא יפב
 ללא שיא ודרחיו שסבל אציו יתחתמאב %** קרנה
 לא ואביו : ונל שיהלא השע תאז המ רמאל ויחא
 תארקה לכ תא ול ודיגיו ןענכ חצרא פכהיבא בקעי
 תושק ונתא ץראה ינדא שיאה רבד ! רמאל שתא
 זכינכ וילא רמאנו :ץראה תא םכילגרמכ ונתא ןתיו
 קכיחא ונחנא רשע שכינש : םילגרמ ונייח אל ונחנא
 וניבא זרא שווה ןטקהו ונניא דחאה+% וניבא ינב

 תאזב ץראה ינדא שיאה ונילא רמאיו !ןענכ ץראב
 תאו יתא וחינה דחאה םככיחא שכתא שינכ יכ עדא

 ןטקה סככיחא תא ואיבהו : וכלו וחק שככיתב ןובער
 קכתא כינכ יכ שתא םכילגרמ אל יכ העדאו ילא
 %יהיו !ורחפת ץראה תאו שככל ןתא םככיחא תא
 וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו םכהיקש םכיקירמ שה
 ! וארייו שכהיבאו קדמה םשכהיפסכ תוררצ תא ואריו
 ונניא ףסוי שכתלכש יתא םהיבא בקעי שכה*לא רמאיז
 :;רנלכ ויה ילע וחקת ןמינב תראו ונניא ןועמשו
 שכא תימת ינב ינש תא רמאל ויבא לא ןבואר רמאיו
 ונבישא ינאו ידי לע ותא קדנת ךילא ונאיבא קול
 זרמ ויחא יכ שככמע ינב דרי אל רמאיו !  ךילא
 וכלת רשא ךרדב ןופא והארקו ראשנ ודבל אוהו
 : הלואש ןוגאיב יתביש תא שכתדרוהו הב

 מ

 ץחאה ינדא , 150. | ץראה ,5

 םככיחא , 6 -- םפככיחא תא 0

 150, 15%, 600 תו. דחאה , 75, 12) -- ה .\ 196 -- קתומוס

 דחאו 6. | וחינה דחאה (טק,135 15%. - יתא ,166 --ותא 4.
 םכבכיתב =- םככיתבב + וחק 1טק. 148. 15% -- קצומס וחכ

 ד רפלקס צב

 34. ןטקה , 196--- ל: 4. אל , 14.

 םכתא ,199. | תא 2%-- תאו +

 35. יהיו -- ביה 193. | כה - ה 0

 18 -- םכקירמ 244. | םכבהיקש --י . 170. | הנהו קזגנגס שכהו
 136. | רורצ --ו,12%. - תא , 80 8464. תררצ 5%

,260 ,237 ,227 ,226 ,180 ,168 ,160 ,125 ,10 ,108 ,94 :89 

 200, 602 ; !סו6 155 ; םטתס 223 -- תרוצ 162 -- תורורצ
 69: 129.132,103 -- תרורצ 4, 17, 80, 111, 100, 170, 19

 249,615.  ואריו 6, 60, 84, 100, 132, 150,196 -- קנווס ארייו
14 

 36. םכהילא 9, 69, 75, 80, 81, 80, % 10, 6

 150,152,170,178, 180,196, 260, 615 ; קזוגס 128 --- םכהל 6.

 בקעי פג 1ֶפג-- לארשי 11. | םבהיבא , 109. | יתא -- יתוא
 ונניא ףסוי םכתלכש ל 157. = ונניא 1*-- וניניא זֶסָּב. | ןועמשו
 ונניא , 136,166. | ןועמש 0. ןמינב תאו 51 136 -- תראו

 ןימינב 109, 194,282.  וחקת --וחקת לא 196. = ויה -- ויהי
 הנלכ -- הנלוכ 69 4

 223. שיאה ,6

 עדא תאזב , +.

 םכתא םכינכ יכ ,6.

 םכיקרמ

 237- ןבואר , 199 -- ו .18,100. | רמאל 4. תרימת 6

 תומת 155 75 התא 06 ותוא 82.5 ךילא = וש הנת ,
 ינאו -- יבא ינאו 17. | ונבישא ₪ וניבשא 4. :ּ

 38. אל (טק.14: 160. | םככמע -- םבאמע 6. | ויחא קוומס

 תכיחא 136. | ראשנ -- ר שאת טק. ז8. 109. | והארקו --
 א ,18, 84,136,150,181 -- ק.186 15% -- א 0ק.ז3 0.

 ןוסא ,190. הב וכלת רשא ךרדב , 82. | וכלת זו ךלת 6.
 םכתדרהו 80,100. | יתביש -- איתבש 129 -- יתבש %

 80, 95, 190, 260, 277, 284, 286, 41 ןוגיב -- ןיגיב 253 -

 הערב 150.  הלאש 1:4, , 1 ,, 
 125,129 168,186, 100, 196, 227, 239, 244, 253 ; םונתס 6.

 60 5 א 5 5..| 1

 שה זך מס יא

6 6 

 קב קה ד 0% 0 הד*פסמ

 לע .-,2 2-05 ₪ = אוה - - -

 תורקה - - - - - ודאגה - - --- 07777

 ונחנא שםיחא - - - ---- 7-7 ד
 -- 7-7 ההד הד חד דחאהו - - - - -

 - ₪ 5 ₪ ₪ 0 0 0 ה 5 - -<2 -

 ויהיו ₪ ₪2 ה 2 3 2 כ כ 306 ₪ 2 2 3

 - = - = =-ך-- %ץכה - - - - - - דד

 - -רר רד הררה רהחהח קכהילא - - -
 - דה הדחה חח םימנב ------7-

 : הל*אש ןוגאיב - = - -- --- - -

4 5 

 26. םבהירומח 61, 62, 64, 6%, 66,193, 1.

 27. דחאה -- ה \ 62, 127,183, 1. ורומחל "נע

 221 ןולמב -- ןולחמב .
 28. ודרחיו < ודחריו 62. לע --לא 463 11012.  םביהלא --י 5.

 29. לכ , 62. = תורקה -- תורעקה 5.
 32. דחאהו -- א , 61. | םבויה -- 208% 2.

 22. עדא -- עדאא 71 24. העדאו , -

 35- ויהיו טק.145 63. | םכיקירמ --- םכיקחרמ 62 -- םביקרמ 7.

 םכה -- המה

 29. דרי ,127. | תא -- א% תא 127. | ןוגאיב -- א ,
 64/05,06.127,197,221. 0 הלואש 61, 65, 221.

₪ 

 םכרבש קצננתגס םכברש

 םכהירומה 17, 125, 2

 26. תא ,132 -- 258 110--םבא 4.
 9. לע -- לעמ 150 -- תאו 4.

 18% -- חתפיו םכהירמח 0. :

 27. וקש ₪7. 146 9 -- וקשה 7% -- וקשל 170. | תתל -
 תתלו 196. אפסמ 1, 49," ,,,,,,,

 248 -- [0ע66 ופסמ 69. = ורומוחל 7 + 0%
 1% אריו -- ואריו 244- הנהו ,\ 84. | אוה -- אוהו 84 -

 סו איה 132.  .יפב -- לא יפב 0.

 27,298. םבגו -- (8) -- הנהו ב.

 28. ויחא לא ₪07.13. 169 -- ויחא ףסוי לא זס. 4  בשוה -
 ו,136. | יפסכ --יפסכ תא 196. | םכגו ,\ 69 -- 0. דג" 14

 הנה ₪. 136 103 -- הנהו 69 -- אוה הנה 9

 יתחתמאב קס ותחתמאב 146 -- יתחתמא יפב אוה 9.

 אציו -- אצ (טק.זג₪ 246. | םכבל קוותס םככל 128. | ודרחיו
 -- דרחיו 17. תא ,1גמ  השע

 29. בקע* 4 םכהיבא קזותוס ןהיבא 1 ודגיו 19

 ד40, 170,175; 244,300. | לכ ,129. | תרקה -- תורוקה 4
 193 -- תרוקה 186, 196 -- תורקה 80,158,181,253, 4

 20. ונתא -- םכתא 1פ9- | תושק -- ו . 19,152. | ןתיו עענתנס

 ונתיו :04. | ונתא 2%-- ונתוא 4

 31. וילא , 9.

 32. םבינש -- םכ ₪00ק.18₪ 19. | םכיחא ונחנא ₪ ונחנא םכיחא
 4,199 -- םכיחא ; 158. | דחאה -- דחאהו 10 -- ןטקה 18 -

 דחאו 600 4:2. | ונניא דחאה , 1. םכויה , זז.

 ּוניבא תא םכויה א םבויה וניבא תרא ןענכ ,\ 190 =
 ןענכ ןשג -.
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 זרא לכאל ולכ רשאכ יהיו + ץראב דבכ בערהו
 זכהיבא םשכהילא רמאיו םכירצממ ואיבה רשא הבשה
 קרדוהי וילא רמאיו : ללכא טעמ ונל ורבש וב*ש
 ינפ וארת אל רמאל שיאה ונב דאעה דעה רמאל
 וניחא תא חלשמ ךשי כא ! טשטכתא שכיחא יתלב
 חלשמ ךניא שאו !לכא ךל הרבשנו הדרנ ונתא
 יתלב ינפ וארת אל ונילא רמא שיאה יכ דרנ אל

 יל שכתערה המל לארשי רמאיו :! שסכתא םשכיחא
 לאש לואש ורמאיו !חא שככל דועה שיאל דיגהל
 שיה יח סככיבא דועה רמאל ונתדלומלו ונל שיאה

 עודיה הלאה םירבדה יפ לע ול ד*גנו חא שככל

 הדוהי רמאיו + שפכיחא תא ודירוה רמאי יכ עדנ
 הכלנו המוקנו יתא רענה החלש ויבא לארשי 'רא
 ! ונפט שג התא םג ונחנא ג תומנ אלו היחנו

 ךילא ויתאיבה אל פכא ונשקבת ידימ ונברעא יכנא
 אלול יכ ! שםימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו

 רמאיו : םשימעפ זרז ונבש קדתע יכ ונהמהמתה
 ושע זראז אופא ןכ שכא םשכהיבא ללארשי שכה*לא

 קדחנמ שיאל ודירוהו סככילכב ץראה זררמזמ וחק
 ! סכידאקשו זשכינטב ט*לו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ
 יפב בשומה ףסכה תראו םככדיב וחק קדנשמ ףסכו
 תאו :!אוה הגשמ ילוא םשככדיב ובישת שככיתחתמא

 ןתי ידש לאו :שיאה לא ובוש* ומוקו וחק םככיחא

 הת ע אב

 244, 2%6 -- וניתדלומלו 6, 84, 120, 112, 116, 195. 196 ג
 קצגנגס 168 -- וניתדלמלו 9, 60, 150,170. | שיה 6 109--דועה

 גס הא תבפל שה ,זס1- | הלאה 5 עי דה 2 3
 5 ה 22%; 6 2207

 216, 237, 242, 300, 601, 602 ; תטתס 81. | ודירוה -- ודרה 4-

 ודירה 18 -- ודרוה 5 תרא ,

 8. הדוהי -- דוהי 18. = ויבא לארשי לא , 184. = לא טק.
 19.  המוקנו --המקנו 100,155.  םכג 20 109-- 14.

 וניפמ -- ונפט 4, 5, 6, 8, 11, 10, 67, 91, ,,0%

 101,102,101,105, 5, + ו

0 ,150,151,158,160,170,173,175.176,177,175,18%,190 
249 ,283 ,282 ,279 ,277 ,270,271 ,204 ,256 ,254 ,228 ,226 ,22% 

 286, 288 1 280, 3001 ; םטעתס 1.

 9. וניברעא 0. יהו = וו ונישקבת 6% 120 --

 הנישקבת אל 4 5.11. 3 ויתאבה 1,178, 22% -- ויתואיבה

 2, 10, 125 ; קונוס 81 -- ונאיבא 69 -- ה טק. 8 1

 ךינפל ויתגצהו , 109. = יתנצהו 5 -- וינידגצהו 189.  ךל , 15% -
 םכימיה טק. 143.

 10. אילול 136 -- ילואל 69 -- ילול 2, 0, 81, 80 -- אלול זז ב
 ונמהמתה 84. | התע -- תע טק. 135 89 -- ₪6 ותע 4

 11. םכהילא 9, 19: 60 9 108, 10, 12%, 170, 180, 181, 7

 196, 252, 283,615 -- םכ (טק.140 18%-- םבהל גְסְפ. | לארשי

 -- לארשי א 15% -- בקעי 104. | םםהיבא , 75,129. | אופא ,
 132 -- ) \ 125 -- אופיא 11.,5, 17, 80, 84, 80, זז, 6 1

 196 -- אפיא 9. 75, 109, 150, 103, 248 -- אופ טק. 784% 4

 וחק -- םככל וחק 151. | םבכילכב -- םכהילכב קזוומס
 (סע66 12%. | ודירהו 60,100,132--' , 1

 3, פז:

 טעמו --

 | וא 99 60, 84, 89: 95, 109 5 5 189,191, 6)

 244, 247,615. | תאכנ -- תואכנ 129. | ולו :
151,558 ,136 ,132 ,120 ,111 ,10 ,108 ,101 ,5( ,84 ,80 

29 ,240 .244 ,228,230 ,227 ,225 ,178,181,184,180,101,196 

 283, 615 ; קזותוס 81 ; ווטהס 4 םכינטוב

 12. הנשמ !סזט ינשמ 69. | תאו --ו ,227,ָגֶפ | בשומה ,
 4 םככתהתמא :,נזזנ -- כ ;\ 196 -- םככיתוחתמא 1
 123 םבבדוב ובישת זז. ובישת -- י ; 89 - 7

 -- ובישה 12% -- ובושת 6. = ילוא --
 13. םככיחא תאו -- א תא טק. זג5 3.  וחק --וחק ןטקה 9.
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 םככיבא --םככיתבא 150. |

 - וצחריו -- חריו |

 זז

 עככיחא תא םככל חלשו שיאה ינפל זכימחר שככל
 ! יתלכש יתלכש רשאכ ינאו ןימינב תראו רחא *
 וחקל ףסכ הנשמו תאזה החנמה תא זםכישנאה וחקיז
 ינפל ודמעיו *םכירצמ ודריו ומקיו ןמינב תאו סכדיב
 רשאל רמאיו ןימינב תא* שכתא ףסו אריו :ףסיי
 חבט חבטו התיבה זכישנאה תרא ובה ותיב לרע
 שיאה שעיו ! שכירהצב םכישנאה ולכאי יתא יכ ןכהו
 התיב םכישנאה תרא שיאה אביו ףסוי רמא רשאכ
 ורמאיו ףסוי *תיב ואבוה יכ סכישנאה וארייו + ףסוי
 ונחנא הלחתב וניתחתמאב בש**ה ףסכה רבד לע
 ונתא תחקלו ונילע לפנתהלו ונילע ללגתהל םיאבומ
 לע רשא שיאה לא ושגו :ונירמח תאו םכידבעל
 יב ורמאיו + תריבה חתפ וילא ורבדיו ףסוי זריב
 יכ יהיו ! לכא רבשל ?רלחתב ונדרי דרי ינדא
 ףסכ הנהו וניתחתמא תא החתפנו ןולמה לא ונאב
 ותא ב*שנו ולקשמב ונפפכ ותחתמא יפב שיא
 תצל לכא רבשל ונדיב ונדרוה רחא ףסכו : ונדיב
 שכולש רמאיו ! וניתחתמאב ונפסכ םש ימ ונעדי
 שככל ןתנ םשככי*בא 'הלאו שככיהלא וארית לא שכל
 שכה%לא אצויו ילא אב םכפסכ םככיתחתמאב ןומטמ
 ףסוי התיב שכישנאה תא שיאה אביו : ןועמש תא
 ! שכהירמחל אופסמ ןתיו שכהילגר וצחריו כימ ןתיו
 ועמש יכ שכירהצב ףסו אוב דע החנמה תא וניכיו
 ול ואיביו התיבה ףסוי אביו ! שחל ולכאי כש יכ
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 כ

 בשה -- בשומה 400. = וניתחתמאב -- ' \ 11, 108, 158, 227, 009

 6ס1, 603 -- וניתוהתמאב 18, 120, 180 2 הלחתב .94-

 הליחתב 69, 80, 84, 10, 1ֶסָּנ ג קננמס 99 -- יהלחתב
 ונחנא , 19. | םכיאבמ 18. | ללוגתהל 00

,195 ,100,111,12%,120,132,136,150,155,181 

 247, 248, 240: 253, 260, 264, 271, 282, 283, 615 ; קצנתגס 4

 ונילע ג", 168. = ונילע לפנתהלו , 9. | תחקלו --ו ,181.  ונתא
 -- ונתוא 80, 89 -- תא טק. 8* 4. נראו -- ד

 ונירמח -- * , 11, 89: 150 --ונירומח 193 --ונרומח 4,

 19. רשא , 75. | חתפ -- חתפ רמאל ,.
 .20. ורמאיו -- רמאיו 150 -- וילא ורמאיו 180. הלחתב --ת ,

 84 -- הליחתב ף, 69, 80,120. - ריבשל ,.

 21. יהיו -- היהו 158. | ונואב 18% -- טק. ז94₪ 4 תא יש

 פג. ונתחתמא 5,108,158 -- וניתוחתמא 84. = הנהו 51:
 ונפסכ -- וניפסכ שיא 84 -- וניפסכ 5, 9, 69, 80, 100, 129, 2

 150,152,158,181,101, 226, 283 ג קמנתס 168. בשנו---בשנו

 ריב ז85.  רנידיב 5, 0: 00 81 84, 8, 10 1

 193. 196, 248 ; קזנגגס 4

 22. ונררה +. ונדיב , 69 -- ונידיב 0.80, 94, 0 12%

 120,132,116,150,152,155,181, 103, 227,248 ; קענבס 4

 לכא -- לבא 128. אל --אלו 18, 84,181. םבש יו 5

 ונפסכ -- וניפסכ ף, 6: 80, 84,100,129,132,152,166,181, זס,

 196, 226, 260; קזנתוס 168.  וניתדתמאב --י , 4% 18,300 --

 וניתוחתמאב -
 23. וארת 18.  םככיבא יהלאו , 4.

 םככיתחתמאב -- םככיתחמאב 156 -- םבככתחתמאב 7

 םככיתוחתמאב 129, זס ;: קזגנגס 83.  םככיפסכ 69

 193,150,270. | ילא קנומס וילא 84. | אציו 80,120.  םכהילא
 2; 9, 19, 69. 7ף, 80. 82, 0, 5

 168,178, 181, 184, 226, 240, 1% תרא 4 9 06

 24. תרא שיאה , 178. | שיאה -- ףסוי 44.

 וצחריו 146. | אפסמ 5, זז,100) 126, 120, 116, 150, 248, 0

 --א 69.  םכהירומהל 84, 108, 196, 226 -- ר 2

 25. ונכו 80,152 אב 2 0

.5 108,100,111,1256,128,120,136,160 

 220. 244, 260. כ 27 ,

 26. ואבינ 152/94: 9 התיבה - = = ואיביו , 84. ול, 5 -
 םכיפא ול 129. | תא למ 110. | וחתשיויו %
 244. - הצרא ול ווחתשיו טק. 13. 3 -- ול ווחת (טק. 46. 4

 הצרא -- הצרא םכיפא

 08 6 ג. 05 א 6.

 לכ יו כיש 2 זכימינב - - דחאה
 5 ביש 2 נשבו םזשי 1 5

 2-7 - המירצמ - - - 5 - םימינב - - - -
 - 777 - םימינב תאו - - - 7-7 7777776

 בכ ש םשב שיש - נ 7

 22 ₪ - = התוב = - - ה - ₪ = 7 ה-0 18

 - ריר הרד ההד בשומה - - - - - -
 - - תחקלא --------- החדה

 = - - = = חד דדדדחד 19

 - רה חרד חח ד חדה חח ה ה 20

 ב ה כ כ כ ל 21

 =פכ ד = = ה - ו

 כ כר שר רו
 -- דד ההד ונחקל - - ----777- 2
 כ כ ב כ ב כ ו ל ב 21

 - - -- םכתבא -------7-רדדהחה
 שהלא --------רררדרדרהה ד

24 1 7 

 --7-- ככ כ ל
 --רדדהה -- אב ------777 5
 ו 20

 6 א. 5 2 ג. 3

 ז <. ודריו -- ודירויו 197, 1.
 16. איבה 62, 64, 197, 14

 17. אביו -- איבהו

 18. בשומה -- בשוהה 61. = ונירומח 64, 66, 191, 1.

 21. שיא ףסכ הנהו טק. 8. 127. ףסכ , 61. ותחתמא יפב
 ונפסכ ,ד27. | ולקשמב (טק. 14" 74.

 22. ףסכו -- כ , 5. /

 23. םככיתבא -- םככיתובא 64, 200. = איצוי'ו 63, 64, 4.
 24. אביו -- איבהו 62. | תא , 64. | התיב -- תיב +

 םכהירומחל 2 6466, 183, 1.

 2%. ונכיו 65. | דע -- לע 64. אב
 26, ואיביו -- ואביו 61, 66. | םבדיב -- םכתיב

 ןיכהו

 | -- -/-ח-₪-₪>

 תהפהב

 ז4. ימחר 8ת.]ות. 155. | חלישו זס3 -- קוס וחלשו 16.

 שככל 2%-- םכימחר שככל 100. | תא -- תאו 132. .רחא -- ר'חא
 129. | ןימינב תאו , 6. | ןימנב 8פ -- ןמינב 4% 9

 75, 80 849, ו"

 168,178,190, 193,196, 223, 227, 244, 251, 253, ג

 קותס 3,95.  ינאו --נ ק.זגמ 196. רשאכ ,7.

 יתלבש 1"--י ,20-
 1%. וחקיו -- תא וחקיו 181. | החנמה -- החונמה בשומה 4.
 זראזה ,189. | הנשמו --ו ; 95. = ןמינב תאו , 18. | ןימינב
 10 151, 190, 1001 -- ןמניב 12, ומקיו , 109 -- ומוקיו

 6, 108,125,189,103,1963 קזותס ודריו--* 9.

 םכירצמ -- המירצמ 4, 17, 18, 84, 150, 106, 615 ; קענממס 156 --

 4 קחתס ר 12%.  ודמעיו -- ול ודמעיו ֶפֶפ. | ינפל ,
 ףסוי -- ףסוי אאא

 16. ףסוי -- ףסוי ףסי 200. | תא 1%"-- תאו 84, 10, 188 --

 תאא 81. = ןמינב 1, 4, 0,11, 18, 60, 75, 80, 81, 4,
 10, ו 158,170,176,178. 2 2239

 226, 227, 244, 251, 2%1, 260, 282, 283, 616 ; זנתוס 2, 144--

 ןמניב 129. | לע , 2,189. | אבה 6 =כק 128."

 150. | חבטו -- חובטו 5, 69. | םםירהצב --- םכירהצב רצב .

 17. שעיו -- שיאשעיו :סז. | שיאה ₪ק.148 4. | איביו 120

 תרא \ 116,84,12%. | םכישנאה , 84. | התיב 58 גז.

 ףסוי -- ףפש התיב םכישנאה ואריו ז

 0 18. וארו 1, 4, 5: 0, 69 0 120, 158, 196, 226, 262, 4

 615 -- י) נקש עץ םכישנאה וארייו -- םכישנאה וארייו

 םםישנאה וארייו ףפוי התיב 80. | ןאבה 1 ףסבה טו 11



 גפפתב 9 .1

 ןקזה סככיבא שכולשה רמאיו שכולשל שהל לאשיו
 ךדבעל שולש ורמאיו יח ונדועה םשכתרמא רשא
 +%%+%% %+%% 9%%% א%%% %%%%% יח ונדוע וניבאל

 ויחא ןימינב תא אריו ויניע אשיו ! +וחתשיו ודקיו
 שכתרמא רשא ןטקה שכיחא ?דזה רמאיו ומא ןב
 יכ ףסוי רהמיו | + ינב .ךנחי  םכיהלא רמאיו .ילא
 הרדחה אביו תוכבל שקביו ויחא לא וימחר ורמכנ
 ומיש רמאיו קפאתיו אציו וינפ ץחריו : המש ךביו
 םכורצמלו  סכהבל .שכהלו .ודבל-.ןלי ומישיו . : םפחל
 לכאל זכירצמה ןולכוי אל יכ שכדבל ותא שילכאה
 ובשיו : שפירצמל אוה הבעות יכ כחל כירבעה תא

 והמתיו ותר%עצכ ריעצהו ותר*כבכ רוכבה וינפל
 וינפ תאמ תואשמ אשיו : והער לא שיא שכישנאה
 שמח םשכלכ תואשממ ןמינב תאשמ ברתו שה%לא
 : ומע ורכשיו ותשיו  תודי

0 

 תחתמא ערא אלט רמאל ותיב לע רשא תא וציו
 שיא ףסכ םכישו תאש ןולכוי רשאכ לכא םסכישנאה
 יפב זשכישת ףסכה עיבג יעיבג תאו : ותחתמא יפב
 ףסוי רבדכ שעיו ורבש ףסכ תראו ןטקה זרחתמא
 קרמה וחלש םישנאהו רוא רקבה !רבד רשא
 ףסויו וקיחרה אל ריעה תא ואצי שכה : שכהירמחו
 שכישנאה ירחא ףדר זםכוק ותיב -לע רשאל רמא
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 א

 27. םבהל -- ןהל גֶדְק. | םםולשל , 15% -- 06 םבולשב 6.
 םכולשה -- ה \ 84,173-- 51 17%. | םבכיבאל 120 -- םככ טק,

 18 128. - ונדעה 1,0,18,99, 150, 227, 239 -- ונידעה 60, 0

 =- ונידועה 4, +.

 28. יח - - - - ורמאיו , 4

 -- םכולשה 4.
 וחתשיו , 84-

7 

 שכולש --- םככיבא םכולשה 5
 "וניבאל -- ל , 609,136, 181. | ודכיו יח ונרוע

 ונדע ז,,18,80, 100, 160 ---ונידוע 129 ---)נידעו

 ווחתשיו 1: 42 5, 0; זז, 17, 18, 69, 80 0

 תו דכד2לנ120,176,141,1 5015215, 1,

 233: 239: 247, 24% 240, 251, 253, 389 2, 659 'ק ; קזנגגס
 100 168 ; !סזו6 105,135 ; תטמס 7.

 20. אשיו פג 2. | וינע 125,227 -- !יניע תא 616. | אריו --

 %%% ארו 1. | ןימנב 12% --ןמינב 1, 4.6, 11,18.75

 9 108,100,111, 128, 120, 0 ה 5

 181,193:226, 227, 244, 251,260, 282, 281,616. -וןיחא ,6

 -- יחא תא 18.  רמאיו --ול רמאיו 75.  ןטקה , 1.  רשא
 ילא ,1סָּג,1סְס --וילא 80. | ךנחי םכיהלא ₪ םביהלא ךנחי 0.

 30. יכ , 860.  ורמכנ < ורכמנ 157 --ורכמכנ 150. לא ,3

 -- א (גק.ז38 89. | תכבל 109. | הרדחה קוותוס הדדחה 6.

 31. קפאתיו ; 69. | ומיש --י \ 69,151. | כחל קזווגס םכבל

 10 -- 006 םכהל

 32. ומשיו 69. | ודבל , 18. = םכילכאה , 6 -- םכילכואה 9,
 יכ ; 9. ןולבש -- ] , 109, 12% -- 'ולבש 9 -- ןולכי 7.

 םכירָצמה -- םכירצמה תא 15%. | לכאל -- םכחל לכאל 6

 כחל טק. ף. הבעת 60. 771
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 תחת הער שכתמלש המל שה*לא תרמאו םשתגשהו
 שחנ אוהו וב ינדא התשי רשא הז אולה | : הבוט

 רבדיו שכגשיו ! שכתישע רשא שכתערה וב שחני
 המל וילא ורמאיו + הלאה םסירבדה תא שהאלא
 תושעמ ךידבעל הלילח הלאה םכירבדכ ינדא רבדי
 וניתחתמא יפב ונאצמ רשא ףסכ* ןה : הזה רבדכ
 ףינדא תיבמ בנגנ ךיאו ןענכ ץראמ ךילא ונביש*ה
 זכגו תמו* ךידבעמ ותא אצמי רשא :בהז וא ףסכ
 קרתע כג רמאיו =! שידבעל ינדאל ?ריהנ ונחנא

 דבע יל קדיהי ותא אצמי רשא אוה ןכ םככירבדכ
 זרא שיא ודירו'ו ורהמיו !  םכיאאקנ ויהת םכתאו
 שפחיו + ותחתמא שיא וחתפיו קרצרא ותחתמא
 זרחתמאב עיבגה אצמיו קדלכ ןטקבו ללחה לודגב
 ורמח לע שיא *סמעיו ססת*למש וערקיו | : ןמינב

 אוהו ףסוי התיב ויחאו הדוהי אביו : הריעה וב*שיו
 ףסוי שכהל רמאיו : הצרא וינפל ולפיו שכש ונדוע
 יכ שכתעדי אולה שכתישע רשא הזה השעמה קדמ
 קרמ ?זרדוהי רמאיו : ינאמכ רשא שיא שחני שחנ
 שכיהלאה% קדטצנ קדמו רבדנ קדמ* ינדאל רמאנ

 ונחנא שכג ינדאל םכידבע וננה ךידבע ןוע תא אצמ

 יל קדלילח רמאיו = ! ודיב עיבגה קצצמנ רשא םכג

 אוה ודיב עיבגה אצמנ רשא שיאה זראז זרושעמ

 ; םכיבא לא שולשל ולע שתאו דבע יל ;ךיהי

 שניויהרשכמ

 ךדבע תצנ רבדי ינדא יב רמאיו זדדוהי וילא שגיו
 ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי "לאו ינדא ינזאב רבד

 3 כ

 תמו--מ [גק.ז4 100.  םםכג

 ינדאל ,\ 103, 224 -- 'נ!דאל 60. | םכידבעל
 9. ךדבעמ =.
.1 .100 ,260 

 קזנזוס םכידבאל 9.

 10. ג ,. התע ,1ל.157. | םבבירבחכ ==" 8

 -- םככירבידכ 152. = היהי -- יהי 186 -- טס. ?8 101. = יל , 4
 =כיקנ ד, 425, 11: 17, 18 60: 75, 80 84, 108, זז: 100 ה

 ז12.116,150,152,155,158,160,181,186, 180,103,

5% ,283 ,282 ,271 ,260 ,252 ,251 ,244 ,227 ,226 

 קזגנתס 10, 168 -- םכקינא 6.

 ז1. ודירויו -- ודריו 5, 18, 75, 81, 82, 129, 60

 186 -- ודרויו 2, 3: 8, 19: 67: 83; 94: 952 9, 100 42

7% ,,,,, 149 :10%,110,124,128,135,139 

4 ,261 ,206 ,254 ,244 ,200 .180,190 ,184 ,175.176,177,181 

 271: 277, 279, 284, 286, 288 '1, 280, ףסס 65 '1, 616 ; םעתס

 290 2 --- רדיריו 4, 226 ---דירוכ 100. = שית ד" , 20 | תא וע
 109,129 -- תת (טק.:45 2. | חתפיו 80 -- תא וחתפיו 19 --

 פ תק. 188 3. ותחתמא 2"-- ותחתמא תא ף, 8, 10, 1
4 ,244 ,170 

 12. לודגב -- ד \ 69 -- \ 6. 82,186, 228,253. | הלב -- הליכ
 109. | עיבגה טוג זג2. | תחתמאב -- 'חתמאב 9.69. | ןימינב

.24 ,190 

 לע -- לא 1.
 ובושיו 9 2

 13. םכתולמש 84,זֶסָב. | םומעיו
 ורומח 9, 80, 84, 12%, 129, 106, 226, 271,

 8, 108, 6. ו
 14. שס. ; 9. | התיב -- ה ,4

 15%: 196, 226 -- ונידוע 80 -- ונידע 69.  וינפל , 9.
 1%. םכהל -- םכהלא 129.  ףסו 80. שעמה תת.!נת. 0.

 הזה , אלה ג 4 9, 11, 18, 60, 80, 84, 89, 04,

+ 9 ,, ,100,111,125,120 

 106, 210, 226, 227, 249: 244, 23, 282. שיא | 86. - רשא 2"

 ב ינומכ 12 6 80, 42 129,132, 2 16 2230 2200

.4 ,200 ,237 
 16. הדוהי , זז.

 60,111.  המו -- 1 \ 80 4.

 ונדע

 המ 2%-- המו

 תא , %-

 ינדאל רמאנ המ , 2.
 קדפצנ -- 0%\ 22:

 ךדבע 5,189, 84,128,150,244.  םכידבעל 80,155.  םכנ קווזתס

 תכבגו זאב תם ד

 גל. יל ג". 122. תשעמ וסו,126,פ. ו פוס וה
 494: 100,191.  דבע 6.

 18. הדוהי וילא שבניו 1וז. תגנסזופ, 0, שביו טסא 0]114ז, 6

 0814 ; 136 -- 34]סז : 0; 18, 9%, 12%, 151,170, 177.15. זס,

 6 תא5פ. אתתט

7 
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 זי םיס יד א

 ףס 8.

 -- ה-7 ד שהילא -- 7-77 -

 = - %%%% - - 7777 - - = םהילא

 7-77 כה ב ול
 = ד 77 היה - - - - ונב*שוה
 ןכג% תמע = - - דוד 0 ₪7 ה

 %% שיא - - 4-77 : םכיאוקנ - - - - -

 ---ה ההד וסמעיו שכתולמש - - - !םכימינב
 ---רררררדד דחה = - - - ובושוו

 --רר 7-7 הד :ינומכ - ---7- 7-77 7
 םיהלאהו --- 7-77 7 קדמו - - - - - -

 ₪ 0 כ 70 כ סר כ ל כ שם 0 0 שש שש 0 0 0 שמ 0 0 5

 0 כ ל | קה | כ טה ה | תה | ה 70 0 0 = 7 ₪0 ₪ ₪

8 41 

 6. בדה תא םכהילא רבדיו םכנשיו טק. 14 7.
 7. המל 066 ןילא 127. | 8. ךיאו -- ךהו 62. | ךינדא --י 1.

 9. םבגו 61, 62: 63:64, 66,127,6%.  ינדאל -- 1.
 10. םכיאוקנ -- א ,4. 11. ודירויו -- ודרויו 1.
 12. שפחיו -- שבחיו 62, 221 -- שפח%איו 72. תחתמאב --

 חתמאב 61: -- תתתמאב 2:

 0% םכתולמש -- ו 65, 66,127,107,221. הומה 2

 65, 60, 127 3 2. ובושיו -- ובשיו 61, 62, 12

.1 ,127 ,66 ,6% ,64 

 14. התיב - ה ,;, 7. '

 16. הדוהי -- הדוהי אאא אא 61. | םביחלאהו -- שבילאהו 71.
 וננה קזגמס וננמה 127. | עיבגה , 1.

 אע תב

 ף,129,150,181,186,1,80,100,12%ס1,106,282. | םכישנאה

 -- ה (0ק.148 160. | םכתרמאו 60,150-- התרמאו 0.

 םכהילא 69, 80, 108, 100, 12%, 120, 103, 252 ; קזנתמס 4
 םבתמלש -- םכתמלש למש 4. = הבוט --ו ,6.

 ו אלה 15 59 6 0 60, 80. 84, 80. 94, 9, 108, זז

 ד 25,122,116, 155,166, 181,186,103,196,226., 7
 253 הז -- הז תא 193 -- *[ א 244. | ינדא ,18--
 ינודא 2ף1, 1076 ,- ב יוס וב יו

 םבתוערה 84,108. | םבתישע -- ' +

 6. (00תו- , םכגישיו 1, 80, 84, 80, 95,
 132: 136,152, 193, 227, 219 ; קזנמס 1 םכהלא , 189 -

 =כהילא 9 9 80, 108, 10, 120, 181, 103, 249: + -ררא

 6 160. = םםירבדה.--- םבירבְדַּכ 1 00, 1סעצ6 4

 7. 00. ,199. | הלאה ----- ורמאיו , 151. = ורמאיו -
 רמאיו 101. = וילא -- םבםהלא 84. | המל , 80. | ינדא רבדי ₪

 רבדי ינדא :8. | הללח --י 4175.  ךידבעל --י ,6

 תושעמ --ו ,ז1,1ף0. | רבדכ , 168 -- רבדה 12:

 8. ףסכ ןה ק.145 ג. | ונתחתמא 5,18, 80,108,1%8--

 ניתחתמא תה. !נ. 1%% -- וניתוחתמא 193 -- וניתוהמא

 ונבשה 287 -- ונובישה 1, 84 -- אאונובישה 9 -- ונובשה 6.

 ךילא -- ך טק. 195 7%. = ךיאו -- ךאו 9 -- ןענכ ךיאו 9.
 בונגנ 9,129,186.226. - ךינדא -- * 9 -- ך 129 - ךינדא ע

 זוג -- ךיבא קצנתס 4



 א 9 1 אזזצ.

 שככל שיה רמאל וידבע תא לאש ינדא |: הערפכ
 ןקז בא ונל שי ינדא לא רמאנו : חא וא בא
 ומאל ודבל אוה רתויו תמ ויחאו ןטק םכינקז ד%לאיו
 ילא והדארוה ךידבע לא למאתו ! ובהא ויבאו
 לכוי צל ינדא ירא רמאנו + וילע יניע חדמישאו
 רמאתו !תמו ויבא תא בזעו ויבא תא בזעל רענה
 אל שככתא ןטקה שכיחא דרי אל שמא ךידבע לא
 ךדבע ירא ונילע יכ יהי ! גפ .תרוארל 'ופאסאת
 ובאש וניבא רמאיו :ינדא ירבד תא ול דאגנו **יבא
 זכא תדרל לכונ אל רמאנו ! לכא טעמ ונל ורבש
 זרוארל לכונ אל יכ ונדריו ונתא ןטקה וניחא שי
 רמאיו =: ונתא ונניא ןטקה וניחאו שיאה ינפ %%

 יל הדלי םכינש יכ שכתעדי שכתא ונילא יבא ךדבע
 ףרט ףרט ךא רמאו יתאמ דחאה תצצו !יתשא
 םשעמ הז תא שג שתחקלו : הנה דע ויתיאר אלו
 קדערב יתביש זרא שכתדרוהו ןוסא והארקו ינפ
 ונניא רענהו יבא ךדבע לא יאבכ התעו :!קרלאש
 ןיא יכ ותוארכ היהו : ושפנב הרושק ושפנו ונתא
 ךדבע תביש תא ךידבע ודירוהו תמו %%%% רענה

 רענה תרא ברע ךדבע יכ !הלאש ןוגאיב וניבא

 יתאטחו ךילא ונאיבא אל שכא רמאל *יבא שעמ
 תרחת ךדבע 4נ בש קרתעו |! םימיה לכ יּבאל
 יכ !לץתא סע *לע' רענהו ינדאל דבע רענה
 קרארא ןפ יתא ונניא רענהו יבא לא זרלעא ךיא
 ; יבא תא אצמי רשא *ערב

 עב

 ינפ 10116 ןינפ 0.

 יבא ,, 109 -- וניבא 5.69. = דגנו --ו =
 287 -- ןפיסת 10 -- ופיסת

 24. ךידבע 5.

 ןל קענתס אל 4.

 וניבא , 600. = ובוש 1: 16% 60, 0. 2%. רמאיו - ו ;, 0.

 ונל -ו
 -- קנס ול 4 םעמ עפ 0%

 26. רמאנו -- וניבא לא רמאנו 100. | שי -- םככשפנ שי 0
 -- שי םכא 1פָ- | 'כ 80. לכונ אל 27--ונ אל טק. 84.

 אל 2 17. - ינפ-- ינפ תא 193 --נפ אא 144 ונניא 752

 לס -- * \ 9.-- וניניא 109 -- קונוס ונניאו 15%. ונתא ונניא --

 ונתא ונניא יבא ךדבע רמאיו : ונתא ונניא

 27. םבינש ₪ק. 1438 100. יתשא ,(.

 28. דחאה אציו טק. 145 180 2. | רמואו זסָג,226 -- קז!תוס
 רמאו 109. | ףרט 2"-- ףרוט"9. | אל--ו,9--

 136. | ויתאר ף, 227, 260 -- )ה ,4

 20. תא ז" 109,189. | והרקו -- והארקו 6
 244 -- !טצש והרקנ 14 -- והארקו 9.  םכתדרהו 1,18--ךורב
 םבתדרהו 109. א יתבש ,9, 18, 69; 8, 129.  הלואש 68

 193, 22ף ; 10716 1.

 40. התעו (0ק.188 10. | יאובכ 108,120, 2, 283 ; קזזזתס

 82,173. וניניא זִסַב. הרשק 4.

 31. היהו -- יהו 178. | ותארכ +: 7% 59
06 7% ,,,,,,, 109 ,99 

270,271 ,264 ,260 ,2%3 ,240 ,244 ;230 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 
 282, 281,300. ודירהו 18--ודרוהו ז,128,136,61%.  ךידבע

 -- ' א 86, 155 -- ךדבע תא 196 -- ךידבע תא 109. תא , 0

 --ת ק.ז8 129. | תביש --י,1%ז.  ךדבע קזוחס ךידבע 2.

 ןוגיב -- ןוגיב דב 109. | הלואש 3, 69, 80,108, 132,136,
 260, 204, 002 ; קעננוס 1.

 42. ברע 84. יבאש 1ק1. 3 רמאל נג 0.

 260. | ךילא , 69, 84. | יבאל -- ךל 1.

 33. התעו -- ת טק. ג" 0

 ונאיבא -י

 ךדבע אנ בשי -- אאאא אא אא*

 248. - אנ 58 80. | רענהו ינדאל דבע , ז50. םכע --םבע תא
 5 ו 11

 34. ךיא -'.% לא 6. יתא 06 ונתא 1 ןפ -

 ןפ א ערב זוג.

. 84, 108, 120,132, , ,, 2 14 

 7בפז₪ 0 א.

 8 וז ג.

 ה - - ויחא< - - - - - דילויו
 ו הרווח - - = - כ בה הד 7-5 -

 -- רייר ריד דרדדח ןופיפות
 ובוש - - - - 777077777 ה דיגנו וניבא

 -- הרי רדד רדר -רררדרדחחה תא
 ו כ 85 25 ==

  ופו- כ סך ,ך כח החאא - ה דה

 -- הדרדרה דחה והארקו - -

 ה - יתא

 ---ד--ררררדידדדח ונתא - - -
 --ר הד דה חד 0-2 -- - = ןוגאיב = -

 ו ב שש 2 | שו = = ויבא = כ

 --רדדדד הלע ------7 77-77

 --ררדדהד הערב

1 42 5 

 18. הערפכ -- הערעב 1.

 20. דלויו 62,64,1 27,197 -- דיו 4.

 ויבאו ומאל -- ויבאאו ואמאל 61-
 23. לא --לע 221. דרי ,127.  ןטקה --ןאטקה 2.

 ורבשו 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127,183. | טעמ -- ע , 5.

 26. תדרל -- תדבל 61. | תא , 64. | וניחאו -- ח , 1.
 27. ינילא -- ונילא 2 6%, 66, 127, 221, 46 0.

 28. דחאה 62,63,66,127,197. | ךא -- ךה 62,221. | ויתיאר

 -- ותיאר 61 -- יתיאר 221. | הנה -- הנא 4
 29. יתביש תא םכתדרוהו 0ק.:85 62. | םכתדרוהו --רוהו טק.

 14. 6%. - יתביש -- יתביאש (ב 68.) 127 --יתבש 1.

 הלואש 64, 65, 18 -- הלוש 1.
 31. יכ 588 62. ןיא , 61.  תמו--ת ,127. | ןונאיב -- א ,2

 62, 64, 66, 127,107,221. | הלואש 65,183, 14.

 12. םכעאמ 127.  יבאל קזנמס ךל

 21- ךיא -- ךה 221./ הערב -- ה, 4.

 127 -- אצמא 4.

 ויחאו 363 1100.

 אצמי -- אצמת 2

 עפפפב

.9 , -- 1 100 ,286 ,284 ,283 ,279 ,277 :271 ,260 
 רבד ;75, 81 -- <רבד 9. | ךדבעב ךפא רחי לאו ,0-

 לאו --לא 160,181.  הערפכ --ה טק. 3 1

 19. תרא -- ת 0.186 100. | וידבע תא -- וידבע ינדא תא
 אפ. הא בא \ 75." יא , ₪.

 20. בא ;157. - םכינוקז 69, 120,152,155,101, 226: קזותס
 ןטק \ 388. = ויחאו ןטק -- ןטק ויחאו ןטק זו.

 תרמ ויחאו , 69. | אוה -- אוה ול 5. | ומאל -- ומאו 0.
 2ז. 00. זס ה ךדבע 84,196,615.  והדרוה -- והדרה

 653 -- והדירה 18,128 -- והדירוה 4 5, 17, 10, 75, 0
 112,136,15%, 160,226, 227,248, 1,260(240,2, 282,28ג, 601

 603 : קוס 168 -- והודרוה 69 -- והודירוה 9, 11, 84,
 120,152. - ילא [טק.140 זסָג. | המישאו --י , 129 -- 6
 תמישאו 1. יניע , 18 -- 06 ונוע 0 וילע \ 200 --

 ו , 173, 389 4.

 22. 60. ;193. | ויבא תא בועל קעומוס 255 ף-

 בעל ם,120. תרא 120,158. 5 תרךא 2. |

 21. םככיחא 218 ןופיפות 17, 18, 60, 75, 80, 84,

 1, 239, 248 -- ןופפות 4, 178, 226, 6

 260 -- ןופיסת 5, 9, 11, 99, 109 136, 151, 170, 227, 282,

 רב

 בועל -

₪ 2%. 

 8 לזו;



 6 א ד

 6 יי

 ארקיו וילע ושכיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו
 ותא שיא דמע צלו *ילעמ שיא ככ ואיצוה%
 יכבב ול*ק תרא ןתיוו :ויחא לא ףפוי עדותהב
 ףסוי רמאיו : הערפ תיב *עמשיו כירצמ ועמשיו
 ויחא ולכי קצלו יח יבא דועה ףפוי ינא ויחא ירא
 כא ףסוי רמאיו | + וינפמ ולהבנ יכ ותא רונעל
 םככיחא ףסוי ינא רמאיו ושגיו ילא ₪צנ ושג ויחא
 ובצעת ללא קרתעו :!המירצמ יתא םשכתרכמ רשא
 היחמל יכ הנה יתא שכתרכמ יכ ככיניעב רחי לאו
 בערה שיתנש 7דו יכ | שככינפל שפיהלא ינחלש
 ;ריצקו שירח ןיא רשא םינש שמח דועו ץראה ברקב
 ץראב תיראש שככל סכושל םככינפל שכיהלא ינוחלשיו
 זכתא אל התעו : הלדג הטילפל שככל תויחהלו
 הערפל באל ינמישיו זכיהלאה יכ הנה יתא שכתחלש
 ורהמ : םכירצמ ץרא לכב לשמו ותיב לכל ןודאלו
 ףסו: ךנב רמא קרכ וילא שכתרמאו יבא ירא ולעו
 לכא ילא קרדר םכירצמ לכל ןודאל םכיהלא ינמש
 קדתא ילא בורק תייהו ןשג ץראב תבשיו :דמעת
 : ךל רשא דרכו ךרקבו ךנאצו .ךינב ינבו ךינבו
 ןפ בער זכינש שמח דוע יכ שש ךתא יתלכלכו
 שככיניע הנהו :ךל רשא לכו ךתיבו התא שרות
 : שככילא רבדמה איפ יכ ןימינב יחא יניעו זרואר
 לככ זראו שכירצמב ידובכ לכ תא יבאל םשכתדגהו
 : הנה יבא תא םכתדרוהו שכתרהמו שכתיאר רשא
 ללע הכב ןמינבו ךביו ויחא ןמינב יראוצ לרע לפיו
 ןכ ירחאו םכהאלע ךביו ויחא לכל קשניו + ויראוצ

 אפ

 7. םביהלא -- הוחי 4,128. | םככינפל -- םבכינפל א
 תריראש -- תיריאש 129. | ץראב -- אעראב 18. | םככל

 104 הטלפל ו 692 84, 80, 108, 1209, 2%2; 2001

 602, 604 ; תטמס 181. | הלודג 5,, 11.60, 84, 89,101,

6 1 ,150,155 16 2,,,,ָ, ,10 

28 ,282 ,271 ,264 ,260 ,252 ,240 ,245 ,244 :230 ,228 ,227 ,226 
 2סס "7 ; קענתתס 1.

 8. םבתא אל ₪ אל םכתא 109. | םכתהלש טז קספזאס
 ( /. 110082:) קזס םכתחלש. | הנה ,128.  יכ -- םבא יכ

 ינמשיו 9, 18, 69, 81, 84, 10. 130,150 1 189 0

 228, 244, 249 ַ: תטחס 4 הערפל -- ל ןודאלו --

 ןודאל 95 -- |[דאלו 109. = לכל -- לכלו ,196. | לשומו 8
4 .144,155,103 ,116 ,108,112 ,80 

 ף. לא 1%, 157 -- ל 4 וילא , 80 -- ו , 9.

 151. לא 27-- לאו 1%5,1%7,199. | דומעת 69, 1.

 10. ץראב -- ץ (טק.18: 136. | ןשנ -- ןשוג 9,80,: 11, 1

 תייהו -- התייחהו 86, 84 -- התיהו 129. = בורק --ו , 1%2--

 סח בורקה 9. | ךרקבו לג 32. | ךל -- םםב 1.
 11. ךתא -- ךתוא 89, קזומס 128. בער -- ר טק. 4,

 שרות -- שרוית 69,129: קוגתס 10. | ךתיבו --י 4

 12. םבכניע 18,227. | תואר -- ו \ 236 --תואור 0,125,132, <

 193 -- תוארה 109-- תאור 120. | יניעו -- ינעו 95, 129 -- הנהו

 4.199 -- טק.ו35 2. | ןימינב יחא -- ןמינב יחא ןמינב יחא +

 ןומינב 4 5, 6, 9, 11, 18, 80 , 5% '", 16

 ז50,155,155,168,170,178,189,103,223,226,227) 244, %

 הקלע

 2 200,489 2 קזותס 9%. | יפ -- הפ 9.

 12,13. 'באל - - -- - - - נעו ,0. יי ₪

 13. םכתדגהו -- םכ , 151. | יבאל --יבא לא 196. לכ תא

 9-0 לב ד מדבב 1,17,18.95,99,100,ז::,זת0,160)

 170,184, 101, 227; 233, 219,270,282,283,380 2; קזומס 82 ;

 תגתס 2. | םבירצמב סו םכתיאר !טק.146 3. שכתרהמו

 --1 . 198 -- םבתרהימו 7. םכתדרהו 18, 6, 100, 181 --

 תר ו תרא 2 7

 ו 4. לפיו -- לופיו 0. יראוצ -- ירואצ ירוצ 9.
 ןמינב =-- ןימינב ןמינבו =-ןימינבוו 8, 81. :'הכב

 132. - וראוצ 4, 81, )4 4, 156, 160,181, 184, 221, 6 2010

 271 4, 406, 89 4 -- רא טק. 3.
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 כ עלעמ = - = - - *אוצוהו
 ה - הלוק - תו רה הווה
 כ ועמשיו = - - - - - -

 בערא = - 57-7777777 779 777ה

 - - תוראש - - שםישל - --- 07-75 -
 ---ררירדדדהח המ%לפא - - - - - -
 - -- 7 מאשה -- - - ה ההדח

 כ כ רש כ

 - - - - כימינבו - - < - םומונב אראוצ - - =
 = - 7 + היל. - = = ה ה ! ואראוצ

 5 4 1 2 א. ץג

 איצוהו -- ואיצוהו 64, 66, 7
 לא 185 1.

 5. הנה -- הנא 14

 ז. קפאתהל -- קבאתהל 1.
 184 -- אצוו 61 -- 'צוהו 4

 3. וינפמ --- פ ,

 6. שירח -- ' \ 62, 66. = = ריצקו -- י 1.
 7. תוראש -- א , 61.  תויחהלו -- ה \ 62. 65 -- 1.

 הטלפ -- הטילפ 221, 11,
 8. הנה -- הנא 1

 9. םכירצמ טק. 135 61. | לא 2%-- לאו 61, 63, 64, 1.
 זז. יתלכלכו -- ו , 61. = לכו ךתיבו טק. 4 63.

 12. ידובב 61, 62, 62, 6000"

 הנה -- חנא 5
 ז 6. ויחא -- יח טק. 8. 7. שכהילא 263 1100.

 / הע פת.

 1. לכי -- לוכי 0, 11, 17, 60, 108, 100, 196. 5. קפאתהל

 -- ת ₪0ק.146 6. - םכיבצנה -- םכיבצינה 60. | = וילע ,%.
 ואיצוה --י , 111. | לכ -- לוכ וסב. | עדותהב -- ת , 151 -

 עדוותהב ז20,71. לא -- רא 60, 84, 120, 150, 170

 106 ; קזותוס 9, 175 ; םטחס
 2. תרא . 9,109.  ולוק 9: 60,95,108,ז1ז,103, 9

 . 2%1--ק ₪ק.14 12%. - ועמשיו -- עמשיו 69. | םכירצמ -
 םכירצממ 9. - עמשיו -- ועמשיו 84, קצותוס 1.

 1. ויחא לא -- ויחא ילא 7. ףסוי 2" , 7. דועה --
 דועה םככיחא ז:. - יח --יחא 6. - אלו-- ועדי אלו

 ולבי 0 ז-רנעל 1 2 6 99, 100, 170, 244, 39 5

 ולהבנ < ולבהנ 6.
 2ג 4. )יא - - - - - - - ז-רונעל א 4

 4. רמאיו -- ושג רמאיו 253. | ויחא לא ,.
 ושגיו ילא אנ [טק.13% 126. - רמאיו 2" 13
 ₪ םככיחא רשא 1. | יתא קזגנתס ותא 4.

 המירצמ : הנה יתא 18. | המירצמ טק. 8

 5. רחי קזוומס ערי 84. | םבכעעב 227 -- םביביניעב 1.

 יתא -- + ; 9 -- המירצמ יתא 80. = היחמל -- הייחמל 69, 9.
 םביהלא -- הוהי 128, 15% -- 06 םככיהלא 1.

 6. םביתנש -- ש ,, בערה -- ה 1.
 םכינש שמח דועו ,4.

 אנ , 1:

 רשא םבכיחא

 המירצמ יתא --

 ץראה , 5.



 אז 3 4 3

 רמאל הערפ תיב עמשנ לאקהו : ותא ויחא ורבד
 ! וידבע יניעבו קדערפ יניעב בטייו ףסו' יחא ואב
 ושע תראז ךיחא ללא רמא ףסוי "לא הערפ רמאיו
 וחקו : ןענכ הצרא ואב* וכלו שכריעב תא ונעט

 ככל הנתאו ילא ואבו םככיתב תאו םככיבא זרא
 ! ץראה בלח תרא ולכאו םכירצמ ץרא בוט זרא
 סכירצמ ץראמ שככל וחק ושע תראז התיוצ קדתאו
 שככיבא תרא .שתאשנו סטככישנלו סככפטל זרולגע
 בוט יכ שככילכ לע ס*חת לא םככ*ניעו : שםתאבו
 לארשי ינב ןכ ושעיו : אוה שככל זכירצמ ץרא לכ
 שכהל ןתיו קדערפ יפ רע זרולגע ףסו' שכהל ןתיו
 תאלמש תופ*לח שיאל ןתנ שלכל ! ךרדל הדצ

 זרפ%לה שמחו ףסכ זרואמ שלש ןתנ ןמינבלו
 זכיאשנ סכירמח הרשע תאזכ חלש ויבאלו : ת*למש

 שחלו רב תאאשנ תאנתא רשעו םכירצמ %%% בוטמ
 רמאיו וכליו ויחא תא חלשיו + ךרדל ויבאל ןוזמו
 ואביו שכירצממ ולעיו + ךרדב וזגרתא לא םשהא*לא
 דוע רמאל ול ודגיו ! שהיבא בקעי לא ןענכ *ץרא

 ובל גפיו שכירצמ ץרא לכב לשמ אוה יכו יח ףסוי
 ירבד לכ תא וילא ורבדיו ! םהל ןימאה אל יכ

 חלש רשא תולגעה תא אריו םה*לא רבד רשא ףסוי
 רמאיו : פפהיבא בקעי חור יחתו ותא תאשל ףסוי
 םכרטב ונאראו הכלא יח ינב ףסו דוע בר לארשי

 ; רומא

 כ ו

 22. םבלבל -- םב , 186 -- םבלובכל %, רק

 189, 223 -- תופילח 9, 17,186 9 1, 2 0

 1 55,181,103,196,226, 230, 244, 247, 248, 260, 200 ; כזו תס 8

 -- תפילח 4,11,60,100,136,186. | תלמש 1"--תולמש 18

2 ,+ 1 .80,981 :75 0 10 

 155,158,170,178,180,181,זסָב,106, 228,237, 230,244, 4

 0 תואמ -- מ טק. 14 4 שמחו -- ו , 4

 תפלח , 223 -- תופלח תואמ 84 -- תופילח 17.18, 6,

 111,129,112,1%0,155, 193,196, 247, 248, 260 -- תרפילח 4

 זז, 80,100,136,186, 227, 244 קתתס 168 -- תרופלח (, ה

 110,152, 158, 176,181,279: קתומס 81,170. תלמש 2%

 ת-רולמש 5: 9, 17, 18, 60: 75, 80, 84, 09 זז 2. 6

 150,152,155, 158,170, 101196, 244, 247, 248 ; קזוזמס 81,

 23. ויבאלו --' . 151. | םבירמח -- םכירומה 2 -

 196. .םוטמ 53 104... םכירצמ טק. 136. 2. | .תנתא -- תנותא

 18 -- זרונתא 9, 17, 60, 80, 99,108, וז ז2,1נ0,ז50,1ל1)

 157,170,181,184, 226,240, 261,260,615 ג קענתמס

 תראשנ -= תואשונ 193 -- זרואשנ 5, 9:17, 18.69.8011, תו

 150,178,226,249,2%1, 260, 264, 282, 100 1: םכהלו <

 0 ויבאל 026 יבאל 6 ו

 24. תרא ,170,18%.  רמאיו -- ורמאיו 0.
4 ,220 ,100 ,100,170,181,180 ,108 ,80 

 =- ךרדל 4.

 2%. ולעיו -= לעיו 8. | םםירצממ ולעיו טק. 35 ף. ואביו סנפ

 221 -- ואביו מ 4. ץרא -- ץרא לא 1[2 -- הצרא זס 1%

 196, 200, 210, 227, 246, 683 "כ ; קעצונתס 4 ןענכ -- ןענכה

 17 -- טק. 84 4. י

 26 הרובה ה כ 1 60 75: 80, 80, ,,,2%

 112,136,150,155,186, 103, 226 -- דאבי 173 --ד טס. א

 9- ול -- ולו קזוומס ף. דוע -- 1 .\ 160, 260, 264 ; תומס

 158,223-- סנש דועו 18. יח ; 89. ץרא ---- יח טס.זא. 6

 יכו -- ו ,6- לשומ 1% 69, 80, ,,%6

 150, 152, 155, 158, ז70) זס, 196, 220, 244, 248, 260, 61 ; 

 קזומס 128,168. | ץרא לכב -- א לכ טק. 86 ץרא 0.

 עבירצמ ץרא -- םפירצמ ץרא םכירצמ 4. םכירצמ , 81 --

 םכ ,% אל -- אלו

 27. תא 1"; 69. | רשא 1%-- רשאו 0.  רבד , 0.  םכהלא

 -- א \ 80 -- םכהולא 0, 60, 85, 120, 150, 18ו,1%)

 226. | תולגעה -- ו , 227,239. ותא תאשל 6%

 היבא 8. !1:םה. =.

 28. בר --יל בר 4
 יו

 םבהילא 0

 ךרדב טפ. 1 9

 םכהיבא --

 דוע , וגז -- דע 5. | ינב ,6.
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 5 4 1 ב

 ו - לוקהו = - = - 7-77 -

 2 2-5 < - ואבו -- וב בש 2
 - - %ןתאו - -----ר הרד ררדדה

 ו ב ה ב -- ב ב יתיוצ - - -

 - רה 777 חד פוחת לא םככיניעו = = = - -

 תולמש .תאפילח - = 2 = 2/2 = 2 ₪ 22 2 =

 [רצולח 2 - 22 < - ₪ ם:=%- -!= םנומינבלו
 ו -- ה-7 77777 !תולמש
 - - - - תואשנ תונתא - - - - - - מא - - -

 יי -: וזגרתת לא םכהילא
 -- ריר ריר הרר רדודה הצרא

 ---ר-ררררדדדדח - ן*מאה - - -
 -- הד הרה ההד שהילא - - - - - -

 - - - ןנאראא ------ ההד ההד

 5.9. צג ₪

 16. יניעב -- יניעב רבדה 6.
 17. ףסוי לא , 61. | ושע -- ו ,7.

 ואבו - ואב 7.
 19. ושע טק. ג 7. ץראמ , 4.

 20. בכינעו 4 לע -- לא 1.

 22. =בלכל טק. ג 127-
.1 ,197 ,183 ,64 

 23. םבירומה 61, 62, 64, 66, 191, 4.

 25. הצרא , 1.

 28. בר לארשי רמא טק. 4 74
 ונאראו 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 221, 1.

|] 

 ונעט -- ונחט 64.

 21. ףסוי טק. 4. 1
 זרפילה 1% 6 2"-- תופילח

 תונותא 2.

 20. ודיביו 62, 1

 עפ.

 1. פהילע 0 69: 75, 80, 84, 9, ,,%

"1,806 

1 603 ,602 ,4 180 ,283 ,282 ,260 ,257 ,252 ,227,249 ,226 ,196 

 קזותס 1ז0,128,1300 (ס0ה6 135,200: םטמס 74. ןכ ירחאו

 =- ןכירחאו 04,136, 155, 158,160, 177, ,,,,%
 227, 244, 200, 601, 600ג -- ןכרחאו 84. | ויחא 2",
 16, לוקהו 11, 60, 80, 80, 108, 100, +

 106, 226, 227, 230 240, 260 ; תטתס 4 רמאל , 104 -

 רמאל הינקמ תא וחקיו ותא תאשל 6. | ואב -- ואב ונב 12.
 ףסוי -- א ףסוי 84. | בשיו 100,18צ1,226. | יניעב 01 181 --

 יניעב רברה 69.  הערפ 2" 129. = וידבע -- וידבע לכ +
 17. רמא -- רומא 108,220. "לא 2% 158, ' | תרא ,דצנב

 וכלו קזננמס וכלוו 5.

 אפ תראי 2. םככיתב ראו -- םככיתבו 6

 ככותב == * , זק +! " הנתאו -<ה זס |! | םפכל == ככ
 14: 100. | רא 27-- לכ 4. ץרא בוט -- ץרא לכ בוט ג.

 19. התאו -- תאו 71. התיוצ -- תוצ 9 -- התוצ 5; 4

 435: 526: 529 -- 7 ;196, 305, 818. 574 -- התיויצ 129. | וחק
 - וחקו 54. | םבירצמ ץראמ , 10. | ץראמ --ץראב תולגע 0
 -ש(ראב 1סָג. תלגע 0% 150, 176, 226, 244. | םככפסל

 קזגוהס םככיפטל 69. = םככישנלו -- + ,-
 20. םככניעו < םככינעו 181 -- שככיניעו 4,17,10, 60, 80,

 95, 110,120,132, 1 157, 186, 190, 226, 260 ; קזותוס

 61%. | לא -- אל 120/1%7. | סחת -- םוחת 17; 60 50 4,

4 ,220 ,194,196 9,686 ,109 ,108 

 לע ,170. | יב --יכ לע 80. .ץרא ,4
 21. ןכ -- לא ןכ 200. | םכהל ןתיו קזוומס ושעיו 1.

 שכהל << == - = ףסוי . 242. | תלגע 5, 6, 81, 168,176 -- תולגע
 םכהל 2", 9. בפטל 4 -- םבכפטל תולגע

 223 -- 7 טק. 40
 הדצ -- ףסו*



 בויו -- ביו 150, 158, 260, 507,

 5 4 5 א 2. 1
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 חבזיו עבש הראב אביו ול רשא לכו לארשי עסיו
 לארשיל שיהלא רמאיו : קחצי ויבא יהלאל סכיחבז
 : יננה רמאיו בקעי בקעי רמאיו קדלילה זרארמב

 קרדרמ תורית לא ךיבא יהלא ראה יכנא רמאיו
 דרא יכנא |: שש ךמישא דודג יוגל יכ קרמירצמ
 תישי ףסויו קדלע כג ךלעא יכנאו קרמירצמ ךמע
 ינב ואשיו עבש ראבמ בקעי זםקיו :ךיניע לע ואדי
 שכה*שנ תאו שפט תאו םכהיבא בקעי תא לארשי
 וחקו :ותא תראשל קרערפ חלש רשא זרולגעב
 ןענכ ץראב ושכר רשא םכשוכר תאו םכהינקמ תא
 וינב ינבו וינב + ותא וערז לכו בקעי המירצמ ואביו

 : המירצמ ותא איבה וערז לכו וינב תונבו ויתנב ותא
 וינבו בקעי המירצמ שכיאבה לארשי ינב תומש הלאו
 ןארצחו אולפו ךונח ןבואר ינבו + ןבואר בקעי ראכב
 רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו : ימרכו
 ! יררמו תהק ןושרג יול ינבו 4! תינענכה ןב לואשו

 רע תרמיו זחרזו ץרפו קדלשו ןנואו רע הדוהי ינבו

 ! לכאומחו ןארצח ץרפ ינב ויהיו ןענכ ץראב ןנואו
 11,14 ןולבז ינבו + ןארמשו בויו ה*ופו עלות רכששי ינבו
 18  קרדלי רשא זראל ינב הלא : לאלחיו ןולאו דרס

 וינב שפנ 'רכ ותב קרניד תראו שכרא ןדפב בקעיל
 16 ינוש% יגחו ןויפצ דג ינבו : שלשו םכישלש ויתונבו
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 -- תנבו 109,186. | וינב 3"-- יי קוגתס ו 244. | וערז לכו ,.
 איבה - ' , 60.
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2 ,239 ,233 ,228 ,226 ,193,196 ,152,158,170,178,184,186 
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 13. רכששי -- ר , 151 -- רכשי 65 טק. 4 4

 ו ; 199. הופו -- חופו 1.
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 13. האופו -- העופו 7. בושיו 363 110.

 15. ןדפב -- םכדפב 64. >  ןיתונבו 61, 74

 16. יגחו -- 1 \ 64 7- ידוראו -- ידבראו 6.
 ילבראו 7.

 ילוראו -=

 הפכה.
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 2. זירוארמב , 6, 80, 84, 80, 5, 108, 129,
 7 196, 244, 247, 260 ; קנס 4

 2. יכנא -- ינא 9. לאה -- לאתיב לאה
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 6. םכהנקמ 1, 5, 152,160, 101, 240, 264, 271, 6
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 -- בקעי וערז 1.

 7. ותא 1", 109. | ויתונב 6, 60, 84, 100, 178,1סָּב- 4 תונבו



 5 7 פאהב
 הנמי רשא ינבו | : ילאראו ידוראו ירע ן**בצאו

 רבח העירב ינבו שכסתחא חרשו העירבו יושיו הושיו
 האלל ןבל ןתנ רשא הפלו ינב קרלא |: ללאיבלמו
 : שפנ זררשע שש בקעיל קרלא זרא דלתו ותב
 : ןמינבו ףסוי בקעי תרשא 'רחר ינב
 ערפ יטופ תב תנסא ול הדלי רשא םכירצמ ץראב

 עלב ןמינב ינבו : םכירפא תאו השנמ תא ןא ןהכ
 םכיפחו זפיפמ שארו *יחא ןמענו ארג לבשאו רכבו
 שפנ לכ בקעיל *דלי רשא לחר ינב הלא : דראו
 : שכישח ןד ינבו ! *רשע קדעברא
 רשא ההלב ינב הלא ! טסכ*לשו רציו ינוגו לאצחי
 שפנ לכ בקעיל הלא תא דלתו ותב לחרל ןבל ןתנ
 יאצי המירצמ בקעיל קדאבה שפנה לכ : ;רעבש
 ! ששו שםישש שפנ 'רכ בקעי ינב ישנ דבלמ וכרי

 ככ כינש שפנ זכירצמב ול *דלי רשא ףסוי ינבו
 תאו !כיעבש המירצמ האבה בקעי תיבל שפנה
 הנשג וינפל ת*<*רוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי
 -לעיו ותבכרמ ףסוי רסא'ו : ןשג חרצרא ואביו
 רע לפיו וילא *אריו הנשג ויבא ללארשי תרארקל
 לא לארשי רמאיו !דוע ויראוצ לע ךביו ויראוצ
 ךדוע יכ ךינפ תא יתואר ירחא שעפה התומא ףסוי

 ה 22.

 שארו -- שורו 446 תוגזח. םכיפמ =- םכיפומ 6, 101, 2
 %29: 536. = םםיפחו =- םכיפוחהו 4

 22. לחר , 84 -- לחר ןמינב 109--לחר קעי 155. דל 9
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 24. ינבו -- ןבו 61, 681. 0
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 40 חת. 60. 27 !טק. 188. ות 400 4 ות. ]1פ6ע15 61130305 0
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 17. העירבו -- ע ,127. | םכתוחא 61, 63, 64, 665.
 18. ןבל -- ב ,(-
 ₪0. ב =- נבה 1.

 20. הרפיטופ 1.
 21. לבשאו -- לאבשאו 64, 6%, 66, 221 -- לא'בשאו 7.

 םכיפמ -- םביפאמ 61, 64,127,18. | םביפאו -- םכיפחו 5.
 22. העברא 64, 1.

 23. םםישח < םבשיח 66 -- םכישיח 2.
 2%. עבש -- העבש 64.

 29. רפאיו -- א , 4.
 40. יתיאר , 1.

 ףסויו 61. | םכימינבו , 6.

 24. ילתלפנ 7.

 .\ 26. שפנה -- 9.

 אריו 61, 64, 6%, 66, 127, 221, 4.

 התפפתו

 ןובצאו ף, 11, 18, 80, 108, 10ְסְ, 120, 112, 150. 1
 184, 186, 22%, 226,260, 203, 615 ; 106 129 -- ןבכשאו 4 --צ
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.1 ,281 ,282 ,270 :271 :177 :173 

 17. הושיו -- השיו 191 -- חושיו 81. = העירבו -- ה ,%
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 תפעכני 07

 קדלעא ויבא תיב לאו ויחא לא ףסוי רמאיו יח
 רשא יבא תיבו יחא וילא הרמאו הערפל ;רדיגאו
 ישנא יכ ןאצ יער םכישנאהו :ילא ואב ןענכ ץראב
 ! ואיבה שכהל רשא לכו שרקבו םנאצו ויה הנקמ
 ! סכבישעמ קרמ רמאו הערפ שככל ארקי יכ קדיהו
 התע דעו ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא שתרמאו
 יכ ןשג ץראב ובשת .רובעב וניתבא כג ונחנא םכג
 !: ןאצ הער לכ שכירצמ תבעו

 א

 םנאצו יחאו יבא **** רמאיו הערפל דגיו ףסוי אביו
 פכנהו ןענכ ץראמ ואב שכהל רשא -ככו םכרקבו
 זכישנא השמח %*% חקל ויחא הצקמו : ןשג ץראב
 %%%% ויחא לא הערפ רמאיו ! הערפ ינפל םכגציו

 זכג ךידבע ןאצ הער הערפ לא ורמאיו שככישעמ המ
 ץראב רוגל הערפ לא ורמאיו : וניתובא כג ונחנא
 דבכ יכ ךידבעל רשא ןאצל קדערמ ןיא יכ ונאב
 :ןשג ץראב ךידבע אנ ובשי התעו ןענכ ץראב בערה
 ואב ךיחאו ךיבא רמאל ףסוי -לא קדערפ רמאיו
 בשוה ץראה בטימב אוה ךינפל זכירצמ ץרא !ךילא
 תעדי פאו ןשג ץראב ובשי ךיחא תאו ךיבא זרא
 רשא לע הנקמ ירש ספתמשו ריח ישנא שכב שיו
 ינפל והדמעיו ויבא בקעי זרא ףסוי ג* ביו : יל
 לא הערפ רמאיו :! הערפ תא בקעי ךרביו קדערפ

 הערפ לא בקעי רמאיו :ךייח ינש ימי המכ בקעי
 ויה שיערו טעמ הנש תאמו םכישלש ירוגמ ינש ימי
 ימיב יתבא ייח ינש ימי תא וגישה אלו ייח ינש ימי
 ינפלמ תצציו קרערפ זרא בקעי ךרביו :  םשכהירוגמ

 תפ.

 2. הצקמו -- ק טק. = 4 תכגציו -- כניצו 70

.71 220 ,103 ,15 ,150 ,136 ,132 ,111,120 ,84,108,10 

 3. הערפ רמאיו , 4. המ 1. | = |90 | ב 9

 4\ םבכישעמ 36 הער ( 1. ורמאיו -- ורמ 100. 146."
 לא 2% ₪ק.14: 9. - הערפ -- ונאב ץראב רוגל הערפ 9.

 הער --יער 1,11,125,186, 22%, 220, 276, 330, 340, 143

 423: 424: 416: 417: 528: 520: 536, 588, 608, 612 ; קמתמס 0

 116: 379: 548, 602, 643 ; 10116 478, <18, 601 ; םטתס 4, 60 6%

 411. ךידבע -- י , 286 -- ךידבע ויה 60,136. םבג +.

 וניתבא 4, 11, 18, 19. 80, 89, )4, )5, 108, 1009, 0

,226,227 ,80 ,184,186 ,170,181 ,158,168 ,150 ,136 

 4. ץראב , 189. | יכ ונאב -- כ ונ 0ק.זג8 103.  הערמ ןיא יכ
 ןאצל , 1.  יכ ---- ןא ,ז7. | ךידבעל --' 4. אנ פופ

 50. | ךידבע -- י \ 69. | ןשג -- ןשונ ןענכ 69 -- ןשונ ₪.

 %,  רמאל .5
 6. אוה ,111 -- איה 1, 4, 69,100, 120,132,150 7

 237.  בשוי -- ו , 226. תא , 86-58 104.  ךיבא -- ךיחא 4.

 ךיחא , 184. | ןשג ץראב ובשי , 104. | ץראב ובשי (טק.ז4-
 ובשי --י טק.146 10%. | ןשנ -- ןשונ 69. | םבב שו -- כב
 םכב שי גזז.  םכב ;80.  םכתמשו -- םכ ,176. ירש 6

 ידש 4: :

 7. תרא ג" קמתס לא 0.

 84,108,129,132,227.  הערפ 1:"--ה 3.

 7; 8. בקעי - - (106) - - ןיבא ; 6.

 8. הערפ -- הערפ קעי 129 -- קזנומס בקעי 3.
 155. ינש ימי ₪ ימי ינש 4 |

 9. רמאיו -- רמאו ו 5. | בקעי --י טק. 18. 120. | הערפ לא
 4 ינש 1" 4. ירוגמ -- ו, 918, 109 -- יירונמ ייח

 69. | םבםהירוגמ - - (13) - - טעמ , 18. | םביערו -- 'יערו 9.
 ינש 27,157. יח - - - - אלו \ 4. 69,100 | וגישה אלו --

 שה אלו טק 14. 188. - תא , 5,136,155 יש

 ייח 2", 7ף. | יתבא -- ייתובא 129 -- תובא 6
 261, 100 1 -- ייתבא 181. | םבהירגמ 2, 4 6 ,

 קזותס 82 ; תטתס 4

 -  ,75תא .10

 והדמעיו -- והדימ. יו 17,

 תא 27 00

 המכ -- המב

 אציו -- ףסוי אצוו 99. | הערפ 2"; 4-

6 6 

 ני -ש | ב "מו מ ב0' 2% ₪ 2 =" פי ש =, 209'- !227 0 1

 - דד הדחה חד *רמכאו = = הש

 ב 2 = = = 22 22 == =. =( ₪ ₪ "0 = 8 2 תש שש 2

 אי אה קשה יי שמש 3
 יי נלי בכ ל והא

 !ןאצ 'ער - - - 77-77

 יי

 0 ל

 7 ןמע - - - --- הדרה 2

 ףסויי אהא - - = ה הן ןח תוש = ₪ 7 3

 כ כ ב ער -- ו ו ו כ

 7 צד ל ו ונת*בא - - - - 4

 5 ב ו ב ער

5 0 

 - ד דחה הדד אה -- 7-77 ד 6

 ב 0 שב כ ב שב 1 ב 00

 == 8 כ כ שש כ שש ₪2 ₪2 ₪ 5 תב | >> 7

 ו כ סע ה כר רב 5 שב 9 5 אב כ 8

 ו ו ו ו 9

 - רח ה חה דחה חה רח הד יר%גמ - - -

 = -= 7-7 - "ה %%%+ 0- - - - - חד

 = ה וה וכ ;: שכהיר*אגכמ 10

 7 א. 5 צץ 1%

 21. הערפל -- הערפ לא סל, 221
 32. ואאיבה 72.

 44. שבג 2%-- םבש 6.
 21. ארק -=- *4.

 וניתובא 62. = תבעות < תובעת 2.

 ז. ץראב , 5. 2. חקל -- ק 5.
 2. יערא 4. וניתובא 61, 62

 4. יערמ -- הערמ 61, 62, 63, 66, 127 -- הארמ 64, 1.

 6. ךיחאא 6ז. = ליח ,6-
 7. איביו -- אביו 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 197, 4.

 9. הערפ לא , 64. | ירגמ -- מ 61. | ימי 2%. 66. | ינש 2*
 -- ש 64 ייח 2%-- יח ינש 61, 62, 63, 64. 66%

 127,221,361. תובא 61, 62, 64, 6%, 66,127, +.

 םכהירגמ -- מ | 1-
,///39/3/- 

 עפ

 11. ףסוי , 100 -- טק. 8% לא , 216. | לאו -- תראו

 84. = תיב -- תיב לכ 218 -- , 9. = ויבא -- ויבא םבא
 הרמאו -- הרמואו 129,194. | וילא --ו , 100,150. | תיבו -

 *, 152. יבא , %4 -- ויבא 60, 80 -- אאאא אא יבא 0
 12. יער -- יעור 108 -- הער 9, 3 קצותס 99, 0

 136 ; (ס6 60. | רשא קתתמס ישנא +.
 43. הערפ םבכל ארקי ₪0ק.186 1%. ככל -- םבכילא 0

 84,120, 248 ; קזותוס 75,109. | םככישעמ -- *
 44. ךידבע -- וניתבא 8. ונירענמ 1, 4, 80,100,

 י 170,181, 227,249 -- !נירועמ 84. | םבג 2%-- כנו 0.

 וניתובא 1 5, , 11, 17. 60, 84, 7

 22%, 244, 248, 260 ; קזותס 82. | ובשת --- ב 1סתַק. טק. 146. 0.
 ץראב , 17,150. | ןשג , 17,298--ןשוג 80-  תבעת 4
 10,120,112, 15%, 160, 240, 200, 601, 602, 60ג- הער --יעור

 226, 227 --י/ר 80, 84136, 181, 289 4 ; קזנמוס 81 ; תונתס

 הערפל -- ל ,109. | םכנאצו --
 ואב , 104. | ץראמ -- ץראב 4

 1. דגיו (טק. 3" 0

 120 -- טק. 1.
 ןשוג 6, 6.

 1.2. 3.4. ךידבע - - (45) - - ץראב טק. 4"



 97 פא

 פכהל ןתיו ויחא תאו ויבא תא ףסוי בשויו ! הערפ
 ססמער ץראב ץראה בטימב םכירצמ ץראב קדזחא
 תאו ויבא תא ףסוי "רכלכיו : קרערפ הוצ רשאכ
 שחלו !ףטה יפל ושכחל ויבא תיב לכ תאו ויחא
 ץרא זרלתו דאמ בערה דבכ יכ ץראה רכב ןיא
 תא ףסוי טקליו ! בערה ינפמ ןענכ ץראו זכירצמ
 רבשב ןענכ ץראבו פפירצמ ץראב אצמנה ףסכה לכ
 קרתיב ףסכה תרא ףסוי תנביו שכירבש שה רשא

 ןענכ ץראמו שכירצמ ץראמ ףסכה שתיו ! קדערפ -
 שכחל ונל קדבה רמאל ףסוי לא םשכירצמ לכ ואביו
 ובה ףסוי רמאיו !ףפכ* ספא יכ ךדגנ תומנ המלו
 ספא שא םככינקמב *%% םככל קדנתאו שכינקמ
 הל ןהיו ףסוי לא שכהינקמ תא ואיבי'ו : ףסכ*

 רקבה הנקמבו ןאצה קדנקמבו םכיפוסב שחל ףסוי
 קדנשב םשכהאנקמ -לכב שכחלב שפלהניו םכירמחבו
 קרנשב וילא ואביו אוהה קדנשה שתתו |: תוהה
 םכת םלא יכ ינדאמ דחכנ ל ול ורמאיו תרינשה
 ינפל ראשנ ת4ל ינדא ללא קרמהבה קדנקמו ףסכה
 זרומנ קדמל | + ונתמדאו ונתיוג שכא יתלב ינדא
 זראו ונתא קדנק ונתמדא םכג ונחנא סכג ךיניעל
 שכידבע ונתמדאו ונחנא קדיהנו שחלב ונתמדא
 תל הדמדאהו זרומנ אלו היחנו ערז ןתו קדערפל

 קדערפל שירצמ תמדא לכ תא ףסיי ןקיו : םשח
 בערה סכהאלע קזח יכ והדש שיא םשכירצמ ורכמ יכ
 םיראעל ותא ריבעה םעה תאו : הערפל ץראה יהתו-

 עפפתו

 ה" הנקמבו 1%-- ו \ 181,69.120,15% - הנקמבבו ף.

 ןאצה , 84 -- טק. 185 9,19-- ה ק.14< 4. .הנקמבו 2

 94 --ו 49. | םםירומחבו 155226. < לכב , 104 -- לכבו 2.
 תכהנקמ ,\ 104 -- םבהנקנמ 5 -- םכהינקמ 22 4. 0, 11, 18, 60: 755

5 ,,,, 9 .95 .4 94 .89 ,84 ,80 
 160,170,1לב,100,210,221,226,176,181,184,18%, 27
 260,270, 601, 603, 61ף ; קחותנס 81, 82,119: 1076 %0) 152

 209. - אוהה -- איהה 1, 4, 9, 80, 104, 120, 112, 1560, 0

 18. אוהה הנשה םכתתו \ 80, 95, 200.  םכתתו טק.

 הנשה , 199 -- חנשב 1: ה בת מ 6 לכ כ

 120, 150, 220, 228; 260 ; 10716 אל ול ורמאיו -- רמאיו

 אל רמאיו 125. ול ; 80. | ינראמ -- רבד ינדאמ 10ֶס. | יכ
 128.  םבא :", 4. | הנקמו ףסכה 58 4.

 הנקמו רקבה 173.  המהבה -- רקבה
 ינדא ינפל ראשנ אל ,1%0. | םבא יתלב -- םכא יכ 69. = יתלב
 15 ראה 2 ונתיונ --וניתייוג 4, 129 -- וניתיוג

 1, 60, 75, 80, 84,109,111,155,158,1ס3, 226, 227, 244, 0
 289 4. - וניתמדאו 4: 5, 6, 9: 18: 69: 75, 80, 84, 103, 00, ז)
.4 271,300 60 ,244 ,227 ,226 ,120,12,136,155,158,103 

 19. תומנ 1" 69. ךיניעל -- ךיניעב 86, 150 -- ךניעל 7.
 ונחנא -- ונחנא בדא 109. | ונתמדא 1*-- וניתמדא 4, 6 0,
2 .1589 :155 2 ,126,170 1112 ,100 ,84 ,80 .75 

 226, 244, 260, 100, 615 ; קזותוס 1. | היהנו - - - - הנק 0.
 0. ונתמדא תראו -- וניתמדאו +. ונתמדא 2" -- וניתמדא

%6,,,, 1509 136 2 ,94 ,80 ,69 ,4 

 244, 200, 00, 61% -- קצווגס וניתמדאו 1. | ערז היהנו
 4 244. הערפל - - - היהנו , 4. | היהנו קזוחוס היחנו 1%2 -
 יהנו טס. ג 1 ונתמדאו -- ונתמדא 166 -- וניתמדאו 6,

 9 6, 80, 10ְס,111,120,132,136,155,168,181,9, 7

 200 - הערפל 18.6 אל , זס
 19, 20. שיא - - (3%) - - המל ק. זג=

 20. םםירצמ 1% 84. הערפל ,128---ה , 186.  ורכמ יכ הערפל
 -- םכקח תא ורכמ יכ היחנו ערז ןתו הערפל + םבירצממ

 ,וזז --םכי \ תח.]ג:ת.\ 24 כהילע 6 9, 11, 69.75,

,+ 136 ,132 ,111 10 ,108 ,89 ,84 

 186, 18, 100, סב, 220, 227, 244, 2%1, 2%3, 260, 282, 28

 399 4 ; קעתגס 1. ץראה (סזו6 ירפ לכו ץראה \.

 21. ותא -- ותוא 6%0 2 -- םםתא 6. םכירעל -- שכישל

 600. | הצקמ קננזמס הנקמ 152. | םבירצמ קזגתוס םכירצמל
 דעו -- ו ; 4, 109,199. והיצק 9.

%/ 

 הנקמו -- הנקמו
 אל 2%-- אלו

 65 א 5 5. א

11 

 ג7

18 

9 

20 

21 

 ו ב

2 

 ססזמער -- םכסמער

8 

 האלתו = דר + דב 2 .םגוצ- כה -2) ו-5

 ךענכ -- - = ---------רררררח

 כ בו 2 כ :ףסכה - ------77-7ד

 יי שחל שכל *ןתאו - = - =
 כ ב בר שש חצי = ₪078 ₪! ףפכה

 ו רומה 28 --25--7
 - רה הרר דק גויה בש כ 0 תוהה

 ו ו ב ו בש ב 2 הנו- - - - 777 -

 ב ש כ

 ו רו שם = םיש 2 == = ₪ 5

 שידבעל - - דבעה - --------7-דד

 גג. ג 8

 !1. הזחא -- ח , -

 ססמער -- ע , <.
 14. אצמנה -- מ , 4. תביריבש 4 אביו -- %%יו 4.

 1%. ךענכ -- ןענכ 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, +

 הבה -- אבה 1. ספא -- פספח 1.

 17. ואיביו -- ואיבאו 6. | הנקמבו 1%"-- אא8%א%א%א%%%
 םכירומחבו 62, 183, 221 ₪ םכירוחמבו 64. | םכלהניו <

 םכלחניו 62, 127,183 -- םכליחניו 4

 18. =כת ,68. | המיהבה-62. | .ינפלא 62.
 64, 66, 127, 17 -- וניתויאנ

 וניתומדאו 1.
 19. ונתמדא 1*--וניתמדא 64, 197 -- וניתומדא 1.

 -- וניתמדא 64 -- וניתומדא 4.

 66,127,197,221.  ונתמדאו -- וניתמדאו 64 -- וניתומדאו
 2 הדמאהו ₪ המדאהו 61, 62, 61, 64, 0%, 66, 127, 12

 263 זס.

 20. ןקיו -- אנקיו 62.

 םבירצמ קזותוס םבירצמב 7.

 ונתיוג -- וניתיוג
 וניתמדאו 61, 64, 197 --

 ונתמדא 2"

 היהנו 4 2

 שבהילע -- םכהילא 363 11סטל.

 ו ו ו ל ו כו! 40 ה קה בה,

 ןז ₪ ₪

 זז. םשיו 1

 טימב ויבא 109. = הזחא --הוחא 9.
 4%: רשאכ ,\ 17 -- אכ טק. 14 4.

 12. לכלכיו קזונפס םכלכיו 210. | תראו 2%-- תראו ל
 ויבא תיב לכ תאו , 9. = תיב --תיב א 1. = ויבא 2",

 13. לכב -- לכב ץראב .

 ז 4. טקליו < ל5קוו 157. | תא 1"--ויחא תא 80. | אצמנה --
 א ,וףז4 ץראבו --ו 80. .ורבשב -- רך טק. 86 0.  םכח ,

 160. | םכירבש -- םכירבוש 108. | תא 2"-- לכ תא 4.

 15. ץראמו םכירצמ , 84. | ואביו -- .ואיביו 80. לכ
 109. | ףסו לא ,199. | הבה קוס אבה 60. | המלו --ו 9

 75; 80.120.132,136,156,181, 226, 2490 602, 1 מ ל

 ₪7. 146 גסנ -- ךדגנל ךיניעל תומנ 2099. | ךדגנ -- ךדגנל 7
 -- ךידגנ 60,123: קזומוס 4

 16. 00. 159.  ףסוי , 157. | םככינקמב םבבל הנתאו , 84.

 תבכינקמב -- ב 6. | םםא -- יכ 1%0. | ספא 066 זא ספא

 ףסכ םפא -- ףסכ פפא כ 84. | ףסכ -- ףסכ א 1.

 17. ואיביו -- איביו 132 -- ואביו 84, 264 ; קזנחוס 8 -- א טק.

 145 9. | תא ג 69. | םבהינקמ --י 256. | לא -- תא

 ןתיו 8אאאא ףסוי 17%. | םכחל ,\ 69. = םכיפופב -- םב קל

 תא למ 6 -- תאו 80. | ויבא-



 ו: אזטנמ

 םכינהכה תמדא קר :והצק דעו שכירצמ לובג הצקמ
 זרא ולכאו הערפ תאמ םכינהכל קח יכ קדנק אל
 תא ורכמ אל ןכ לע הערפ שפהל ןתנ רשא קח
 זככתא יתינק ןה שכעה לא ףסוי רמאיו : שכתמדא

 פכתערזו ערז שככל אה הערפל םכתמדא תאו ויה
 תישימח םשכתתנו *תאובתב קדיחו : המדאה זרא
 קרדשה ערזל שככל קדיהי תר*דיה עבראו הדערפל
 ורמאיו : טככפטל לכאלו םכיתבב רשאלו סככלכאלו
 ! הערפל םכידבע ונייהו ינדא יניעב ןח אצמנ ונת*יחה
 תרמדא לע הזה שפויה דע קחל ףסוי התא כשיו
 שכדבל פינהכה תמדא קר שמחל הערפל םכירצמ

 שכירצמ ץראב ללארשי בשיו : ;דערפל התיחה אל
 : דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו ןשג ץראב

 יחיו קרשרפ
 %יהיו קדנש קררשע עבש םכירצמ ץראב בקעי יחיו

 זראמו שכיעבראו םינש עבש וייח ינש בקעי ימי
 ףסויל ונבל ארקיו תומל לארשי ימי וברקיו ! הנש
 ךדי אנ יש ךיניעב ןח יתאצמ אנ כא ול רמאיו
 אנ ללא ערמאו דסה ידמע ** תרישעו יכרי תרחת
 ינתאשנו יתבא םשכע יתבכשו ! שירצמב ינרבקת
 קרשעא יכנא רפא שכתרבקב ינתרבקו כירצממ

 %וחתשיו ול עבשיו יל הרעבשה רמאיו ! ךארבדכ
 ;: ;רטמה שאר לע לארשי

1. 1. 

 ךיבא הגה ףסויל רמאיו הלאה כירבדה ירחא יהיו
 זראו קרשנמ זרא ומע וינב ינש זרא חקיו קדלח
 ךילא אב ףסוי ךנב הנה רמאיו בקעיל דגיו ! םכירפא

 לא בקעי רמאי :הטמה לע בשיו לארשי קזחתיו

 את כעת.

 ףסוי התא , 80. | קחל ףסוי <
 הזה ,\ 18, 84.  םכירצמ ת

 ברבל , דס.

 20. התא -- םכתא 4.
 ףסוי קחל 152.  .קחל -- קוחל

 הערפל 00. 40 173. הערפל ז", 1.
 התיה -- תה ,.

 27. בשיו 118. תו4ןסז1פ-

 םבירצמ ץראב לארשי טק. 146. 0.
 69: 155: 199, 248 ; קנס 0.

 ורפיו -- ורפיו נו 1.

 28. בקעי יחיו 1/5. תג]סנפ. 12. = יחיו טסא תו0]4ז, 65 043 >
 136 -- הנס; )151,170,5,12%, 177, 189,260 2

 294,286. | עבש 100.14. 139. הרשע--ה ,9.  הנש 4.
 יהיו קזנתוס יחיו 206, 106 244 --- )יהיו קזנמגס 520, 636 ; 6

 256, 640 -- איחיו 600. | ינש -- ינשו םכינש עבש גְסָב. | וייח
 קונוס וויח 84. | םבינש -- םכינש םבישלשו

 29. ארקיו ק. 4: 168. ול, 80. ןח ,ף9.  םביש--םבש

 69... אנ 2: 192. ..ךדל 166. - תחת , 1 5.7 פרי == יצהז |
 75, 80, 110, 244, 260 -- א%%%א יכרי 1. ינרבקת -- ינירבקת

6,120 

 20. יתבא שבע -- םכירצמב 4. *תבא -- יתובא 1, 29

 193,226. | ינתאשנו --וו \ 9.17 -- שנ טק. 80 3.  םבירצממ
 ינתרבקו , 166. | םכירצממ -- םכירצמב 84. | םכתרבקב --

 םבתרובקיב 103 -- םבתרובקב 5, 1089, 7 6

 ךירבדכ 5 6, 9: 75: 80; 84, 111,120,132, 136,105, 260 ; קוומס

.1 
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 ץראב םכירצמ , 4.

 ץראב 2"--ץראבו 52

 הב לו 5 -- טק. זג\

 לע -- רלע 80. | הטימה

 1. ירחא --* \ 84,100,111,120,116,1%0. - הלאה 1.
 הלח -- הלוח 69. | תא 1", 10. | ומע ,1סג --ותא 120--

 (גק.ַז80 101. | תא 2"-- תאו 80. תאו ,-

 2. רמאיו , 84 -- [טק.ז4₪ 101. | ךנב קוגעגוס כנב =.

 עמ 80. | הטמה -- הטימה 9.

 בש"

 הב פז ₪

 יי לשסססשת ב.

 שו ל 5 ₪5 25[ שי אש ₪ "או המש שא קם וש 0! ו יו

 ₪25 ' בו 7 2 | 2 22 בש, 5 9 =םי ותהי" //ת0 5 7 מ ו( וה | = יל 4

 1 = גאמה ,םבפ2 "2 ןאם הש םאפ' וכ 0'5  0000הםה '!ח(| חמו  |םחעוה * = וולש למ

 = .ש( שש = שוי5 (-₪ ה 5 ,5 ה  ,טס ( 5 |-=5  =ם5 | ==! 5

 יי וברור

 -- 0 -₪ == רה 0 7

 -) -₪ -- ריכרד 7 רה וכ 0 כ ה 0 7070070700 00-

 יי יי יי יי 106 -..--=.-=-

 - = רטט רט רט טה ה | ה ה 0 0 0 0 -700070₪-

 - = רט כ 7 0 ה 0700000 -

 ו יָת פ'.<-"פ"ַ*' '*"..=*"*"'--=-

 ה == )0 0 0 מש 0 0 0 8 0 0 ל שמ | ו כ חט כ ל ה | החה | הוה חה -7 

 שש | == == 0 5 0 0 0 הס | שנ 0 0 0 0 בש 0 ₪0 ₪50 5 = 7

5 2 

 21. םככיתומדא 61 , 62 -- םבכיתונדא 64, 66,127,18,107, 1:

 24. תשימח -- י , 66. | הערפל , 127. = לכאלו -- א ,7.
 2%. ונתייחה -- ונתיהה 65, 66, 127, 197, 22ז -- ונתיחאה 2.

 26. שומחל 62, 63, 64, 127,184, 1.
 27. ץראב 2"--+ראבא 61. - ןשג -- ג 0ק.8. 7.

 וזחאיו -- א ;,
 29. ויהיו -- יהיו .
 בראו [8ק. 8

 20. יתובא 61, 62, 63, 64, 65.

 341. עבשיו , 61. | יוחתשיו -- יחתשיו 1.

 םכינש 0-6 הרשע 64. | םביעבראו --

 1. םכהירבדה 62. | הלח -- אלח 6.

 93 ו

 א ב

 22. קח -- קוח 120, קוס 4 ולכאו -- לכאו 9. | םםקח
 .-- םכקוח 69,129. = שכהל , 80. | םבתמדא תא ורכמ אל ןכ לע

 ג156.  ורשכ 7%: תא 2" 128,170. "םכתמלא 2%
 21. לא , 9 -- תא זנ2. | ןה םכעה לא -- ןה םכעה ןה 6.

 שםככתא - - םכעה טק.

 * 44. ראובתב < תואבתב 244 -- ) \ 120, 170 -- זרואובתב
 10: 84 8, 108, 10, 155, 181, 220 ; קזנתס 1. רישמח

42. .176 ,55 ,130 ,100 ,108 ,84 ,80 ,60 ,18 :17 ,9 

 260 -- תשימח 1,227,239.  תודיה 1, 2, 4, 17, 19.69,
 84,8ף, 108, 10, 126, 120, 112, 150,1%5,193: 2 226, 7

 219, 244: קזנווחס 18 ; (סע6 8 -- תודי 0. לכאלו קנווס לוכאלו

 170. םכבפטל -- םבכפטל םככיתבב 6.
 2%. 00. , 100.  .ורמאיו -- רמאיו 136. | ונתיחה -- ונתייחה
599,558 ,84 ,17 ,11 ,6 ,5 ,4 1 

 152: 155,173: 176: 189, 103: 225, 226, 227, 244; קז1גס 4
 יניעב -- םככיניעב 190. | וניהו 19 42
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 ךרביו ןענכ ץראב *זולב ילא הארנ ידש לא ףסוי
 ךיתתנו ךתיברהו ךארפמ יננה ילא רמאיו : יתא
 ךערול תראזה ץראה תרא יתתנו םכימע *-רהקל
 םכידלונה ךינב ינש קדתעו ! לוע זרזחא ךירחא
 שה יל קדמירצמ ךילא יאב דע כירצמ ץראב ךל
 ךתדלומו :יל ויהי ןועמשאו ןבוארכ השנמו םכירפא
 שכהיחא שכש רע ויה* ךל שפהירחא תרדלוה רשא
 ילע התמ %%* ןדפמ יאבב ינאו : פכתלחנב וארקי
 ?רא% תררבכ דועב ךרדב ןענכ ץראב <% ללחר
 תצוה *תרפא ךרדב שש קררבקאו קרתרפא א*בל
 ימ רמאיו ףסוי ינב תא ירארשי .אריו : םחל תיב
 רשא שכה ינב ויבא ירא ףסוי רמאיו = : ** קדלא
 ! סשככרבאו ילא אנ שפכחק רמאיו הזב שיחלא יל ןתנ
 שגיו תרוארל ירכוי צל %ןקזמ ודבכ לארשי יניעו

 לארשי רמאיו : שהל קבחיו שהל קשיו וילא שתא
 יתא הארה קדנהו יתללפ אל ךינפ האר ףסוי רא
 םשעמ םכתא ףסוי אצוו : ךערז תא םשג שיהלא
 זרא ףסוי חקיו : קדצרא ויפאל *וחתשיו ויכרב
 זראו ירארשי לראמשמ ונימיב שכירפא תא םהינש
 חלשיו !וילא שגו לארשי ןימימ ולאמשב קרשנמ

 אוהו שכירפא שאר לע *תשיו ונימי << תא לארשי
 ויד תא לכש השנמ שאר לע ולאמש תאו ריעצה
 שכיהלאה רמאיו ףסוי תא ךרביו + רוכבה השנמ יכ
 םכיהלאה קחציו שכהרבא וינפל יתבא וכלהתה רשא
 לאגה ךאלמה |! הזה םויה דע יאדועמ יתא הערה

 תורקו %%%% םכירענה זרא ךרב' ער -לכמ יתא
 ברל וגדיו קחציו שכהרבא יתבא שכשו ימש שהב

 פקכפ)

 6. ךתדלמו 60.100,150,157.  רשא 55 9-  תדלה 0
 150. | םכהירחא קנס ןהירחא 155. | םכהיחא < םכיהחא 19.

 7. יאבב -- * ;181 --יאובב 73. | ץראב , 189 -- 06 ץראכ

 128. | ןענכ 189,190. | ךרדב ,190.  התרפא אבל , 6.
 אובל 2 5: 11, 81, 82, 84,109, ,, הרבקאו

 קזומס הירבקאו 69. | תרפא , 170 --התרפא 80. | אוה -- איה

 1ו 429: 69: 84, 125, 129,132, 150, 151, 155, 226, 227, 260
 קזממס 3,80,100. - תריב טק.140 זס.

 8. ףסוי ינב תא 6.

 9. ויבא לא \ 69. | םביהלא יל ₪ יל םביהלא 100. | םםיהלא
 ,,ופכ הוב גס 0 לא / -

 10. ןקזמ - ןקוזמ 17, זוז 1

 95,181. - לכוי קזגתוס ולכי
 וילא -- וילא ל 5%.

 11. לא 60. אל 69

 אל -- אלו 9.

 תארל 8, 236. 2, 202.

 יתללפ -- יתלליפל 69 -- יתלליפ

 4,181.  הנהו--ו,9צ.  יתא 18 --(טק. 1880 102.  םכיהלא
 א189. | םםג 9.75:100. - תרא , 4

 . 12. אצויו קזותס אצי 0 -- אצו 0.

 184.  וחתשיו קוגתוס ווחתשיו 8. = ויפאל -- וינפל 4.
 11. תא 69,152."2.  ונמיב 9 -- וניממ השנמו 69.  לאמשמ
 -- לאמשמ תאו 84 -- קוס לאמשב 136. = לארשי - - - תאו ,

 199. | וילא שביו טק. 48 0.
 14. לארשי קזותוס ודי לארשי

 לע תשיו טק. 18: 4.

 ראו -- די תאו

 םכתא -- םכתוא

 תא ז", 69. | ונימי תא
 תשיו -- תשיו לע 18 -- םבשיו 1.

 ולאמש -- ו , 95. | לכש -- ל טק.
 2 לכש טק. 9. תא 2 7 וידי תא

 ₪ תא "די 4 השנמ יכ 2158 4. רכבה 170, 227,
: ,282 

 15. םכיהלאה -- םכי , 199--םכ לאה = - רשא

 ,18.  יתבא , 9 -- 'תובא 6, 173, 193, וינפל -- ו ,

 273. םכהרבאו קחציו -- ק ,. 8. ות. 4
 יתא -- יתא ה 9% -- קוו וס יתוא 82 -- ת טס. 1 94

 ידעמ , 17, 18, 89, 95, , 2 1

 193 <- ידועמ דע 6. | דע -- דעו זס קזוחוס גס
 16. לאנה ךאלמה , 129. לאוגה 4% 89, 108,

 120,132,191, 244, 2600. | יתא -- יתוא זֶסָב- | תא , 1.

 ימש , 94. = תובא 84, פג, 226 -- "תבא 181. | בורל %
,132,103 
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 ₪ 5 6 יא

 58 ג.

 22 - ₪ 2 = + החלב < - - ₪27 24 5- =
 -- ה-77 ךירפמ < = - - 3-7

 = ה-777 ןועמשכו = - = - 0707077

 יש כ כיושב( ב ב בם ₪ 44 ₪

 ץראה - - - 40-7777777 ךמא - - =
 תטה התרפא + - - = 5 5-75 9 5 - אובל

 ---ררדרררדר הרר דררחחהה ;ךל - -

 --דדה ד לכ*י אל הנקזמ הדבכ - - - - -

 = - הר הרתה ווחתשיו - - -

 - 7-77 - = 5 התשו --7-- - - -

 - 2 ךילמה 5 = = = = %ךצעמ - 2 = 2 -
 5 = ש

 3 ג ג. +

 1. ילא -- ול 1.
 4. ךתיברהו < ךיתברהו 64, 197, 333 -- ךיתיברהו 6, 2

 6%, 127, 183,221, 364, 503, 504 -- ךיתתברהו .
 5. דע -- דעא 4.

 7. לחר ,127.  ךמא --א 0.3 7.
 1: אל 1

 12. איצוו 66,183,:6. | םכתא ףסוי טק. 1
 ז. תרא 1" 50 127. | ונימיב -- ונמיב 61. | ולאמשב ,

 ןימימ קצומס ןימיב 64. | לארשי 2"-- ר , <.
 14. חלשיו --ו , 61. = התשיו -- חתשף 66. | השנמ

 7 וירי -- ודי 64, 65, 1.
 15. יתובא 61, 63 64, 5",

66,127,183.197,1, 

 16. ארקיו -- ארקיה 7.
 ברקב -- ארקב 4.

 תרבכ -- תרבאכ 1.

 ינדועזנ 632 64, 5

 דע -- דעו

 יתובא 61: 63: 64, 6% 66. 1

 אפ ב.

 2. בקעי 6 לארשי 18%. | ילא | <. | ץראב זולב ילא 0.

 18. 102. | זולב -- זולב אב זולב 1%%.> | יתא , 9. ג

 4. ךרפמ --ךרבמ 253. | ךתיברהו --י , 125, 634 -- ךיתיברהו

5,,,,,ָ 50 :75 ,60 ,10 ,17 ,11 ,9 :5 4 :1 

9 ,244 ,237 ,227 168,171,173,184,186,180,103,199,6 

:382 :179 :167 :355 344 ,342 :338 ,335 :124 .323 .203 ,260 

::481 474 ,464 ,44% .440 :438 ,195,425 ,390 .358 :257 

 511: 519: 529: 512: 516: 542; 56: 584, 588, סב, 602, 601, 6
 608, 611, 612, 7, 619, 630 14 642 ג קזותוס 8, 148, 2

 200. 318. 325: 541 ; [סעז6 226; םגמשס 151, 4זז, 527 -- ךיתברהו

6 ,413 :423 ,418 ,360 ,4 325 ,253 ,213 ,6,18,150,1%7,160 

 476, 507: 528: 538: 544: 551: 554, 601, 600 ; קנווס 478, 642
 סוס 65.  ךיתתנו -- ךיתגו 193 -- ך , 54 -- נו 12

 להקל ךיתתנו -- להקל םכיוגל ךיתתנו 291. = תרוזחא -- תרזוחא
: ,129 

 5. ינש ,170- | םכירלונה == ו ה

 150,181,260; תטתס 168. | דע םפירצמ ץראב ₪7. 1 9.

 יאב -- יאוב זֶקָּג -- קזותוס ואב 15%. | םםירפא =- ₪25 אא תג

 [טק. ג. 9. | השנמו 103 -- םכה יל השנמו זוג. ןבוארכ -=

 וגוספ. ויהי קונוס ויהא ף9-
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 די %% ויבא זרישי יכ ףסוי קארו :ץראה ברקב
 ויבא די ךמתיו ויניעב עריו טכירפא שאר לע ונימי -

 ! השנמ שאר לע םכירפא שאר "ילעמ התא ריסהל
 ר*כבה זרז יכ יבא ןכ צל ויבא ללא ףסוי רמאיו
 ינב יתעדי רמאיו ויבא ןאמיו : ושאר לע ךנימי םכיש
 זכלואו לדגי אוה םכגו שעל היהי אוה כג יתעדי
 : :כיוגה תצלמ קדיהי וערזו ונממ לדגי ןטקה ויחא
 רמאל לארשי ךרבי ךב רומאל אוהה סכויב םככרביו
 זכירפא תא םכשיו השנמכו שירפאכ זכיהלא ךמ%שי
 יפנא קדנה ףסוי לא לארשי רמאיו : השנמ ינפל
 ץרא לא םשככתא בישהו םככמע שכיהלא היהו זרמ
 ךיחא לע דחא םשככש ךל יתתנ ינאו : שכיתבא
 : יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא

 ו

 קרדיגאו ופפאה רמאיו וינב "לא בקע!  תורקיו
 : :םימיה תרירחאב םככתא ארקי רשא תרא כל

 בקעי ינב ועמשו וצבקה 2

 ! ככיבא לארשי לא ועמשו

 .התא יר*אכב ןבואר | 3
 ינוא תישארו יחכ
 : זע רתיו תאש רתי

 ר*תות לא שימכ *זחפ | 4
 ךיבא יבכשמ תילע יכ
 ! הלע יעוצי תללח זא

 זכיחא יולו ןעמש | 5
 ! םהיתרכמ סמח ילכ

 ישפנ אבת לא שד*אסב | 6
 ידאבכ דחת לא םכלהקב*
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 2,94. - םבירפאב -- כ , תם. ות. 2
 18. 229. | תא םכשיו [טק.ז4
 21. לארשי -- לארשי ףסוי 6.

 םכיהלא היהו -- א הי ₪₪ק.185 2. | בישהו --י , 84. | םככתא
 ,,6%6- םככיתבא -- * , 271 -- םככיתובא 84, 80, %)

 110,173,193 : קזוגס 4

 22. ינאו --- הנה ינאו 5.9 -- יתעדי ינאו 89 =- בב ינאו

 יתתנ -- תנ טק. 185 8,  דחא קתתס תחא :זס -- טק.ז80. 2

 רשא למ 84.  דימ -- אדימ (י 6. ) 136. | ירמאה --י ,.
 ןופ. 155 -- ירומאה +

 םכשיו השנמכו 1.
 תא , 69 4

 ףסוי , הנה 5.

 1. םככל -- ופפאה רמאיו םככל 9.
 469. | רשא תא -- רשא

 95. | כימיה -- םכימיה א 2%.
 2. וצבקה 026 וצבקתה \.
 1:99. ועמשו בקעי ינב ,:

 1וק.זג 135. לא --א לא 1.
 1016 םכהיבא

 4. ירכב -- ירוכב 5, 11, 69, 84, 150, 226, יחכ ,

 תרישארו -- ו , זז -- ת \ 5ת.]ות. 156.  ינוא --ינא 1.3:
,110,111,112,168,170,178,227 ,10 ,80 ,75 ,60 ,11,118 

 260. - ראש 6.
 4. וחפ -- והפ 260. | םבימכ -- םכ , 11. < רתות --ו ,-
 ךיבא --ךיכח 104.  זא--לא 75 --אאזא 120.  הלע קנגתס הלא 99.
 5. ילב--'* . 387. = םבהיתרכמ --םםהיתריכמ 5 -- םכהיתורכמ

 17. 69, 80, 84, 129, 193, 244 -- 016 םכהיתררכמ 6.

 6. םכדסב -- םכדופב 69 0. אבת -- אובת

 םכלהקבו 4: 9: 69: 80, 84, )5, 111,120,112,193. 199. 107 ג

 קזותמס 109, 170, 255 - םכתא 249 תתגז8ַ. | לא 2% טק, ג

 שככתא ארקי רשא תא
 תירחאב 5 129 -- תירחאל

 ועמשו 1*-- לארשי לא ועמשו
 ינב נק, 36. 9. | לא ועמשו בקעי
 לארשי -- בקעי 69.  םככיבא

 צב 182 1 א.

 ב יש ששה 027 = =( = יה אי | כ ו

3-3 ₪ ₪0 = ₪ 

 שא = 5 == 5 5 5 -= ==

- 0 0 77 

 - - רח - חחח 77 < ךמישי

 וכדוסּב | <> 6
 ידובכ רחי לא שכלהקבו

5 2 

 19. ןאמיו -- רמאיו 12

 םככיתובא 42
,1 

 21. בישהו < בםשיהו 5%.
 22. תחא -- דחא 7:

 ז. וינב לא --וינבל 61. = תא ,4.
 2. לארשי לא -- לארשיל + 3. 'חכ -- יחוכ 1.
 6. םכהיתרכמ =- ה ,7. 6. אובת 61: 2

 66, 127, 183, 197, 221, 334 -- באת 364 10. -- הבאת
 361 11085. | םכלהקב 36 11000. | וגרה -- וגרא 1.

 ו

 א כ 5.

 ז7. תישי---ודי תישי 1. די 170."1. םבירפא 2"-- (11) לע

 לע 1*-- לעמ 5. | ויניעב עריו -- ריעצה אוהו 54.
 ויניעב -- ונעב 260. | ךומתיו 60, 84, 129, 1:

 18. 00. ,10ף. | יבא -- ובא 6. | רכבה הז יכ ,%
 רוכבה 1, 2; 4; 5: 6; 11, 19, 69, 89. 94: 95, 22

 +1 8% 176,178,1894,1ף0,191, 220, 230: 244: 29

 260, 261, 271, 288, 100, 602, 615 ; קזתס 4

 19. לדגי - - ( 8) - - יתעדי טק. 266 60ם1ק4:6 זק. | ינב

1- 

 75. יתעדי ינב , 199. | םכעל היהי אוה םכג יתעדי טק.
 1סָג.  םכג --םכגרכ 69. | אוה 58 80. | םבלואו -- םכלאו

 109.  ויחא -- ויהא 1'288. | אלמ -- אלמ 0,
 20. רמאל 1, 4: 9.19: 69.75, 80, 84, 8, 0, 108, 100 129
204 ,244 ,227 ,22% ,120,116,1%0,152.155,170,1890,103 

 282,283,6ף1; (סה6 81; םטתס 05,132. | ךב טק."

 רמאל לארשי ךרבי ךב ,199פ.  ךרבי , 224. לארשי --לארשי תא
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 םככתא קדלעהו עככתא דקפי דקפ םכיהלא<או זרמ
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 1: פאב

 בקעי תא המירצמ שיאבה לארשי ינב תומש הלאו
 ! קרדוהיו 'ול* ןועמש* ןבואר : ואב ותיבו שיא
 ! רשאו דג ילתפנו ןד : ןמינבו ןלובז* רכששי *

 ףסויו שפנ שכיעבש בקעי ךרי יאצי שפנ רכ *יהיו
 רודה לכו ויחא לכו ףסוי תטיו ! שירצמב קדיה
 + דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו : אוהה

 לנע שדח ךלמ כקו :שתא ץראה אלמתו דאמ
 ומע לא רמאיו |: ףסו: תא עדי אל רשא םכירצמ
 המכחתנ הבה !ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה
 עכנ ףסונו- המחלמ חנארקת יפ .קדיהו הבהי .ןפ..ןל
 ומישיו !ץראה ןמ הלעו ונב שכחלנו וניאנש לע אוה
 ירע *ןביו שפתלבסב ותאנע ןעמל שכיסמ ירש וילע
 רשאכו : ססמער תאו םכ%*ת*פ תא הערפל תונכסמ
 : לארשי ינב ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי
 !::ףרפב ירארשי ינב תרא םכירצמ ודאבעיו

 לכבו פכינבלבו רמאחב השק קרדבעב םכהייח זרא

 שכהב ודבע רשא םשתדבע לכ תרא קרדשב הדבע
 זר*ירבעה תא%דלימל םכירצמ ךלמ רמאיו : ךרפב
 רמאיו ! העופ תינשה שכשו הרפש תחאה שש רשא
 םכא כינבאה רע ןתיארו תרוירבעה תרא ןכדליב
 +%ןאריתו : האיחו אוה תב םכאו ותא ןתמהו אוה ןב
 רבד רשאכ ושע תולו םשיהלאה תרא תר*דלימה
 ארקיו : םכידליה תא %ץיחתו םשכירצמ ךלמ ןהילא
 %% ן<תישע עודמ ןהל רמאיו תאדלימל םכירצמ ךלמ

 עפ

 ג משה :דצו נמס | לע דג ירש ספ רש תא עב
 ותונע 6, 17, 80, 108, 120, 112, 181 ; קנס . םבתולבסב

 9 84,108,112,181 -- ;168. | הערפל תונכסמ ירע מ. 7
 0. זרנכסמ ז,ָדְ, 18, 150, 160, 224, 227, 216, 240, 601 ;

 תטמס 1:73. % םכותיפ 80, 84,132, 181, 226 -- םכתיפ 42 6, 6
0 ,244 2 103 ,184,190 ,155 ,111 ,108 ,99 ,80 :17:75 

 =- םכותפ ססמער -- סמער מ. 11ם.

 12. רשאכו -- רשאכו שכו 69. ותא , 1. | ןכ קזוממס יכ
 ןבו גג פרפל סל צוק 0 8 נב יז פל

 13. (0ם. 170.  ודיבעיו 4, 9, 17: 69. 7%
 158, 226, 227, 260 ; קזוממס 168 --- ודובעיו קזוגס 18%. | םכירצמ

 -- םכירצמ תא 109 -- םכירצמ א -
 14. תרא ג" 84. | םבהיוח -- ה . 9- | הדובעב 3

 רמוחב 84 לכבו םכינבלבו רמזזב - גם 116610 ק481ם₪ 6861 1.
 1076 4 תבטיבלבו גל לכבו -- לכו 27

 הרשב ,128. תרןא 27-- תאו 602, קעגתס 155. לכ
 םכתדבע -- םבתדבעא זנ 1.

 1%. םכירצמ ,1סָּג- | ,תודלימל קזוםוס

 80.  תוירבעה סו 6, 84, 899, ,,,,

 244, 282, 283, 615 : קזנגהס 80, 100, 128 -- , 

 רשא -- רשא רו 95. = תינישה
 16. ןכדליב -- ןכדלימל 86 --- קוותוס ןכידליב 244. | תא 1

 תרירבעה 1, 4: 17, 19, 100, 10, 223, 226, 227, 244, 248, 4.

 ןתיארו -- םכתיארו 1%0, (סעו6 69 -- ] [טק. זג5 105. | אוה 1"

 קזוגהס 21% 4. ןתימהו 18, 60, 80, 84,111, 132 ; (סעפ6 2.

 208 שבא ץסא 63 200. | םכאו 0 6ָט,83 -- םכא 1%0, קזגתוס
 1572, רב. 54206. | .אוה 2'--- איה 12/1, 0, 75 12,

 210; 253, 260 : קוגותהס 80, 156 ; (סז6 109 -- שנאו אוה זז.

 17. ןארתו 1, 9, 18, 8 95: 99, 152, 158, 166, 170,181 --

 ןיארתו 69 -- קצגתוס הנארתו ג. תודלימה 6, 108, 132, 282 ;
 קצונתס 80, 109. | רשאכ -- ר , 8ם. |1ה. 69. | ןהלא

 108, 111, 108, 160, 220, 227, 228, 23, 240, 260,343 -- םכהלא

 18, 84,155 -- םכהילא 75, 244: קזוזגס 24.
 18. 00. ;99. | ךלמ ל 18%. | תודלימל 21

 נס

11 

12 

 ז 1.14 וררמיו

15 

16 

/ 

18 

1 

 ו.

 .1 8 ₪ זי

 - - - - ולו ןועמשו - - - -- 0777 ד
 ! םכימינבו ןלובזו רכששיו
 - ויהיו

-- 70-20 ₪ 0 00- 

 == )כר רה כ )0 0 ה | ה 0 0 0 0 0 -70-

₪0 0 7 0-00 0- 

 + שכחתנ - רדר רדר דדי - 6 %]ה

 - = = ונארקת = < - ₪275 4-

 הנאריתו :התיחו איה
 = שש חחח החד =. תרורלימה

 הנא'חתו - = 2 2 2-5
 תודלימל %%%%* הערפ

 .1 2 5 ג ₪

 5. םכיעבש -- ע , 2. 16. הנארקת -- ונרקת

 11. ומשיו -- ומישיו 62--ש קאמפ מ 127. | םכתונע --ו , 299.
 םכתולבסב 61, 62, 62: 64, 65, 66, 127,183, 1.

 תנכסמ -- תנכאסמ 127. | ססמער -- ע ; -.
 12. הרפי -- הברי 363 4.

 13. ודיבעיו -- ודבעיו 61, 62, 64, 65, 66, 127, 5.
 14. רמיחב -- י , 63. | לכבו --ו , 62. | םבתדבע -- ע ,+

 16. ןיכדליב 6:. | ןיתיארו 61, 64, 64,221. = ןתימהו 61, 65 --
 ןיתמהו 2.

 17. םכיחלאה -- * 0. 88 1.
 תיבידיליה 61, 62, 64, 127, 1.

 ןיתישע -- ןתישע 66, 127 -- [' , +.
127.21 

 תםירצמ 9.

 תבידיליה 62 4 . 00 -

 3 כ.

 ז. לארשי ינב תומש הלאו 1: 4]סנפ. 282. | תרומש הלאו
 1:6. םגנסתופ. 05,132,180,200. | הלאו טסא םו4]סז) 65 סזתה' ;

1 : 08 -7 355 :19,136,152,177:335 
 193244, 260,271,277,279,283, 284, 286, 1001, 103 -- ו תג.

 270 -- הלא 8 264 7- ., 6. לארשי 8 1

 2. הדוהיו -- ה 2" (טק. 4[ 0,

 1. רכששי -- רבששי בשי 11 -- קזתס רששי 6.

 ₪ ןולבז 109 -- ) ; 170 -- ןל גס. = 4
 -- ןןמינבו 119 -- [מיינבו

 4. ילתפנו -- ו , 129 -- ' טק. 48 4.

 5. יאצי \ 253 -- יאצ\י 60, 100; 103 : קתנבס 4

 בש בקעי !טק.זג5 2. | ףסויו -- ףסיו 280.
 6. ויחא לכו 5 9. ל ל 1

 7. םבתא -- םםתוא 99-
 8. קרא ערי אל , 50. אל ,7.

 9. ומע , 9. | לארשי -- 'רשי 0.
 10. המכחתנ -- כ טק. עץ 4

 2 סנו פע, אווה דנו

,18,116,170,178 

 ןלובז
 ןימינבו 9,129, זף0

 רי

 רודה תטמש רדה 70.

 תא ,\ 200: -

 םבוצעו -- םבוצע 6
 הנארקת -- ןארקת 1
 לע , 69. = וניאנוש 89 -- ונאנש



 8 8.4 תתתה

 תודלימה הנרמאתו - - = - - הנא'חתו - - - = תאדלימה *ןרמאתו : םידליה תא +ןייחתו הזה רבדה
 - - תורבעה תטרצמה - --- דה ה ד יכ ת*ירבעה ת*ירצמה פכישנכ אל יכ קדערפ 'רא
 0 ןתלא ------רהההד : ודליו תדלימה ןה*לא אובת שכרטב קדנה זרויח
 2 ובריו תודלימל - - - - - - : דאמ ומצעיו שכעה *בריו ת*דלימל שכיהלא בטייו
 רב - של 2 זרודלימה - - - - - - םשכהל שעיו שיהלאה תרא זר*דלימה וארי יכ יהיו
 דאלה ------ררררדדידרדירדה ה דוליה ןבה לכ רמאל ומע לכל הערפ וציו :!םכיתב
 ו ןוכילשת *ראיה םכירבעל : ןויחה תבה לכו והכילשת הראיה %%%%%%

: 0 

 =-- רדר הרדח-ה 1,2 רהתו : יול תרב זרא חקיו יול זריבמ שיא ךליו
 = - 77777977 הה7ה והנפצתו אוה בוט יכ ותא ארתו ןב דלתו השאה
 = - 7 - הנאפצה ---- 77-7777777 ול חקתו וניפצה דוע הלכי אלו ! םיחרי השלש
 כ, ב כ כו 5 0 = - - ומא הב טכשתו תפזבו רמחב הרמחתו אמג תבח %%%
 בציתתו - - - - - - - ףאסב = - ---- - בצ*תתו !ראיה תפש לע ףוסב שכשתו דליה תא
 ו פס ו זרעדל - - --- - זרב דרתו !ול השעי קרמ קרעדל קחרמ ותחא
 = - - [רכלהה ------הרד ההדחה די לע תרבלה% קריתרענו ראיה לע ץחרל הערפ
 -- 7-77 ףאפה - - --------ה7 ה זרא חלשתו ףופה ךותב הבתה תרא ארתו ראיה
 ו %+ארתו החתפתו -- -2- הנהו דליה תא והארתו *התפתו + החקתו התמא
 2222 -- הערפ תב = 2-07 ידלימ רמאתו %%%% %% וילע "למחתו קדכב רענ
 = -- דהרי ררד ריר רד-חחח ךלאה הערפ תב לא ותחא רמאתו : הז שכירבעה
 ךיל -- - - תוירבעה - - - - - - - ךיל - - - ךאל קניתו ת*ירבעה ןמ תקנימ השא ך*ל יתארקו

 ---ררדרריר-רריריירדדרחחח ףלתו יכל  הרערפי ערב חדל ירמאתה "הלוח
 תבהל - = - - ד - ₪ 5 - תב הל רמאתו !דליה שא תא ארקתו קדמלעה
 =- 77 -7- ןהקנאו - - - - - - %ךיל*ה - - - ןתא ינאו יל והקניהו הזה דליה תא יכיליה הערפ

 5 ג ל גה תז₪ עס זס א. עפפהב

 237, 239, 248, 256, 260, 282 ; תטת6 )4 -- ד טק. 4

 הרואיה 108,100, 120, 136, 178, 244; קזנתוס והבלשת 9
 18,116,144,1ף8, 181,186, 29,

 1. תרב ,6-.

 2. השיאה . ארתו ןב -- ארתוב ארתו -- ארתו

 השאה 0. ותא [גק.18 זנז. - בוט -- ₪ וגן( 4.

 אוה בוט גק.ז88 12%. - אוה \ 60,89,109.  והינפצתו 0.
 םכיחרי השלש -- 'יחרי 'שלש ף. :
 3. ונפצה ף, 184 ; םטמס 168 -- וניפצהל 188. | חקתו ל 4.
 ול =- הל 200. תבית 18, 80, 277, 283, 284, 286 ; קזוזמס 3 :

 106 152. | אמונ 75,100,111,120,181.  םכשתו תפזבו רמחב

 דליה תא הב טק.14: 236. | רמיחב קונוס 80. םכשתו דליה תא
 (טק.12 101. | רואיה 100,110. | 208 106 60זתתוג 0טטתסטע

 66 עסצס, נת 60 היתרענו רואיה לע ץוחרל תב דרתו
 :ראיה תפש לע ףופה ךותב הביתה תא ארתו ראיה די לע תכלה

 4. ותוחא 5,ז7,. קוחרמ 5, 17, 69, ,

 193: 227, 249, 260; !סנו6 82,237. | העדל --ההעדל םכרטבו
 5. הערפ -- ה ,109.- יה לע ץחרל 2.148 1%5. | ץוחרל
 60, 80, 84, 108, 100, 116, 101; + ראיה 1%-- רואיה תפש

 69. | היתורענו 60: 84, 152, 244 -- תיתרענו 283. | תוכלוה 4,

 193 - תכלוה 17, 6, 260 -- תוכלה 0, 8, ,

 225 06 82. -ךי לע ₪02.148 155. | ד' 177 -- דיה 17 --

 תפש 136,200 -- טק. 8% 14 ראיה 2"-- רואיה 6

 4 ארתו 34 ףוקה , 184. | תא ג", 9. הביתה 108, קזותוס
 0. ףוסה , 80 -- ו , - החקתו -- היחקתו 84,146, 1

 282 -- ה \ 69 -- והחקתו

 6. והארתו -- הארתו 600. | דליה תא , זוז. |  רענ -- רענה
 :זנ.  הכוב זק. | לומחתו 9.69, 109,193. רמאתו וילע למ
 [טק.ז48 73.  ידלימ -- דלימ 60. | םבירבעה -- רבעה אח.

 גה. הז -- הז 5

 7. רמאתו ₪0ק.145 19.  ותיחא 84. | הערפ | 6. | יתארקו
 -- תארקו 6ת.]גת. 155. - תקנימ השא (טק.זג 124. - השא
 -- השאל 10 -- השא מ 4. | רקנמ 0
 129,158 -- תקינמ 157. -  תוירבעה 1, 6, 84, 101, 108, 1000,

 זוז, 120,152,156, 260; קתממס 80 -- וירבעה מ. ]גת. 0.

 קיניתו 5.17 -- קינתו 60, 80, 84, 108, 109, 5 8%

 - קנתו ור

 8. 0018. | 151. | יכל -- יכיל 226, | םכא תא --םבא תא םבא
 1 תרא , 9. :
 9. הערפ -- יכל הערפ יכילה 18, 81, 108, 100, 5

 247 -- יכליה 1,129,132,10,227. דליה 1%-- דולה 4

5% ₪ 

 19. תתודלימה 62, 64. 6%, 66, 127, 4.
 22. וציו -- הוציו 62. | לכל -- לכ 1.

 2. בוט -- בוט אא 62. | והניפצתו 62, 6%, 127 1

 2. אלו -- א , 62. | וחניפצה 184,63,6%.  הרמחתו --הרמעתו
 61. .רמיחב 61, 62, 64,605, 4 ריליה 1.

 4. ותוודא 61, 62,
 ף. היתרענו -- ת , 183. | תכלהה -- תכלה 61, 7

 234: 0. התמא -- התמח 14

 6. דיליה 61. - הכב --יכב 61,62.  ידילימ 61, 62, 64 7
 100 ללב םכירבעה -- תוירבעה 463 1.

 7. ותוחא 61, 62: 63, 64, 221. = ךיל 1% 6 2"--יל, ,7:.

 תקנימ -- תוקניזימ קניתו -- * \ 64. 127, 54.

 דיליה 1.
 9, המילעה 6%. - ךיליה 1.

 9. תבהל --תב הל 61,62,63,64,65,66,127,363. | ךילה יכלה
 61, 62, 63: 4, ,, 14. דליה גי - דליה

 ב

 כ:

 קזוחס 109. | רמאיו טק. 45 150 -- ארמאיו :11ז:. | ןתישע --
 םכתישע 10, 06 2. | רבדה -- רבדה תא 52

 181,199 14. תרא , 4.

 (2ס01ב. 18 66 1 ז4ת(קסתטת(טז, 4.

 19. ןרמאתו -- הנרמאתו 253 -- [ר , 9. | הערפ לא -- לא
 הערפ ויהלאה 101. | תירצמה , 1 -- תוירצמה

 זס, 112,150,:11) 152 ; קתותס 80,103 ; סת 10. | תוירבעה
 9, 17: 60, 80, 84, 108, 111,155, 4 תרויח -- 7.

 אבת 1, 4, 5, 6, 9, 18: 60, 75, 80 4 89, 95, 108, 100, 2

12%,129,132,136,150,1%2,165,158,1600 

 .226, 244, 248, 24, 261, 253, 200, 601, 24. ןהילא 4

7 ,191,220,220 ,178 ,155,175 132 ,100 ,84 80 :75 :9 :6 :5 

 239, 248 ; קוותוס 128 -- םכהילא 120, 184; (סזזס

 תרדלימה 2" -- קצנגגס רודלימה
 20. בטיו 2, 4, 108, 10, 120, 155,181 - םכידליה בטייו 4.

 תודלימל 80 ,% 109, 260 -- תרודלמל 4 םריו

 252. םכעה -- אמ םכעה 111. | דאמ -- םכיהלאה תא דאמ 4.
 21. יכ -- רשאכ 132 -- [טק. 8. 18% -- אכ קעמוס 9%--

 %%%יכ 103. | תודלימה 84, 108,260 ; קזננוס שביהלאה תא
 יו

 22. לבל -- לכל אל 109. | רמאל , 69 --ר ; ף9- | דליה
72 ,220 ,186 1 ,111,132 ,100 2 :59 :9 



 1 זפת. 19

 לדגיו : והקינתו דליה ** השאה חקתו ךארכש תא

 ארקתו ןבל הל יהיו הערפ זרבל והא*בתו דליה
 יהיו !  והאתישמ פימה ןמ יכ רמאתו השמ ומש %%
 תורו ויחא לא צצו קדשמ רדגיו כהה כימיב

 : ויחאמ ירבע שיא הכמ ירצמ שיא אריו שכתלבסב
 ירצמה תרא ךיו שיא ןיא יכ צרו קדכו קרכ ןפיו
 שכישנא ינש הנהו ינשה זכויב אציו : לוחב והנמטיו

 רמאיו ! ךער הכת המל עשרל רמאיו סכיצנ סכירבע
 קרתא ינגרהלה ונילע טפאשאו רש שיאל ךמש ימ
 רמאיו קדשמ אריו ירצמה תא תגרה רשאכ רמא
 קרזה רבדה תא הערפ עמשיו '! רבדה עדונ ןכא
 קרערפ ינפמ קרשמ חרביו השמ תרא גרהל שקביו
 ןידמ ןהכלו - + ראבה רע בשיו ןידמ ץראב בשיו
 םיטהרה תא הנאלמתו הנ*אלדתו הנאבתו תונב עבש
 זכושרגיו שכיערה ואביו :ןהיבא ןאצ ** תוקשהל
 לא הנאבתו :םכנאצ תא קשיו ןעשויו השמ 'םקיו
 ! ויה צב ןתרהמ עודמ רמאיו ןהיבא -לאוער
 הלד זכגו זכיערה דימ ונליצה ירצמ שיא *%ןרמאתו
 ואו ויתנב לא רמאיו :ןאצה תא קשיו ונל קרלד
 ; שחל לכאיו ול ןארק שיאה תא ןתבזע הז המל
 קרראפצ זרא ןתיו שיאה תקרא תרבשל השמ לאויו

 ומש זרא תורקו ןב דלתו : *%%% קדשמל ותב
 :הרירכנ ראב ות"ה רג רפא (יכ םכשרה

 וחנאיו שכירצמ ךלמ תמיו שהה שיברה וכימיב יהיו

 לא סכתעוש לעתו וקעויו קרדבעה ןמ *רארשי ינב

 3 מפ

 13. ינישה 0.

 ךער -- ךער 4.

 ז 4. טפושו 4, 81,100, 120, 260.  ינגרהלה --יניגרהלה 8,
 109 -- ינגרוהלה 84 -- וניגרהלה קצועתס 69 -- ונגרהלה קזוםוס
 122. | רמא התא ; +. רמוא 4, 60, 100, 111, 136, 161 --

 "וא 9. - אריו 5, 9, 80, 100,181. - רמאיו 2", 178 --רמאיו דאמ

 95. עדג 60 הברה -- רבהה תא קב נודכ 1 10

 15 הערפ זי 0 תא גיזה" נורהל סי 27-
 תא 2", 6. | חרביו -- אאאא חרביו 9. | בשיו 2" , 4.

 14 ןהבלו 6 ןהבל הל 24 עבש -- עב 0. 4 4.

 תונב -- ת טק. 45 2.  הנאבתו -- ןאבתו 199. | הנילדתו 75,
 244. - הנאלמתו --נ 152. תא ,95 --לא 5. םכיטהרה
 -- שב םכיטהרה זזז. | תוקשהל --ו , 157, 227, 239 --ה קנווס

 ק 99. - ןאצ -- ןאצ תא 69, 80, 109. | ןהיבא -- םכהיבא
 101 ' קזומוס 3, 83, 84 -- ] טק. 4- 4

 17. ואוביו 84. | םבשרגיו 2% 7
 260, 264, 100 --- 0. 46 4 ןעשיו 5, 18,184 -- ןעישויו 1

%,,,, ,100 ,108 ,8 ,84 ,80 ,17 ; ,6 4 :2 

.282 ,279 0 ,2%2 42 .226 :193 ,186 ,5 

 282, 60ָנ ; קוותגס 128,168,170 -- ש (טק. ג 4.

 18. הנאבתו -- ןאבתו 6, 60, 7%, 108, 248 ; .קז!תוס 05, 111 --

 נאבתו 186. ןהיבא , 109. | עודמ , 157 -- הז המ 4.
 ןתרהימ 69. = אוב 5 -

 19. ןרמאתו -- הנרמאתו 1, 60, 125,158, 244 : (סזז0 ;  םטתס

 224 -- שיא ןרמאתו :32.  ונליצה , 80 -- ' \ 18, 136, 260 -
 ונילצה 9. םכיערה דימ , םביערה , 9 -- א םכיערה

 102. -.הלד 2" 806 רגל 2 54. | ןאצה טק. 46. 2.
 20. ויתונב , 69 81, 111, 166, 178, 103, 0. ויאו 6

 ךיאו 4. ל ל םכחל -- ה 0ע- 8 24

 21. לאויו -- ויו (טק. צג. 128 -- לאיו 6, 9, 69, 129,170

 םכירבע ,, 84. | הכת ץוומוס החת ספ.

 227,239, 252,260. 4 תבשל 94 ותב טק. זק. תא ג*
 9 5 9 כ 4 -- לא 160. - תא 2", 69. | הרופצ 10, 260; ,קזוותס 4.

 ותב , 10.  השמל -- השמל השאל 3.
 22. ארקיו -- ארקתו 150,190, 300- תא \ 9, 2553 -- תא ש

 109. | םבושרג 6,109: קוומוס 155. = היירכנ
 23. םםיברה \ 252. כהה . 109.  הדבעה 15 6 2%--הדובעה

 1סס. = וקעויו -- וקעציו 110, 600 וגז לעתו -- ל ,9-
 םכתעוש -- טכתעווש 155 39

 תות סע

 ןס

 וי סא

25 

8 4. 

 =:= - !והקניתו דליה תא - - - = - רכש - -
 ---רד דה הדרה זרב לא והאיבתו רענה
 - - :ותישמ - - -----7דדהד תא

 - רדר החד טפושלו - ---7-77- ד

 שכיטחרה - - - - - הנאלדתו -------7
 ו 72 2 = ₪ = = יח ה, תא - - - -

 אלד ------רררדדדד - הנרמאתו
 תאו-------ררידדרדחד אלד

 ;קדהרופצ -- ----רדד דה הה ד - לאאיו
 ---ררירדדרההד : השאל - - - - - -

 ןהנאו -- --------דרירדדדהה
 ו - וקעצו - - - -7- 7777 ד

 5 צץ. ₪

 והקניאו -- והקנהו 62 -- והקינהו 63 -- והקניהו 70
 --' 6 -- והקינאו 221 -- והקננהו 66. | ךירבש -- ל ,5
 66,127.  חקתוא 66. | דליה 2%-- הזה דליה 6% -- ריליה

 61. - והקניתו ₪ והקינתו 61, 64, 2.
 . והאיבתו -- י , 63, 66. | תב לא -- תבל 6 110.

 . םםימיב -- םכמיב 221, | םםתולבפב
.1 ,1097 ,127 

 12. שיא -- שי טק. 18 4
 14. ינגרהלה -- ינגרלה 221. | ןכא -- ןכה 24.

 16. השמ 2" , 2.
 16. הנאלדתו -- א ; 66. | רא \ 64. | םכיטחרה < םכיטרחה

 2: ןהיבא -- הנהיבא 1.
 . ןעשויו -- ןהעישויו 61 -- הנעישויו 62, 64, 65; 127, 197; 12

 670 -- הנעשויו 183 -- ןעישויו 63, -

 18. ןיתרהמ 61, 62, 63, 65, 127, 197,221. | אב -- אהב 14

 19.-אלד 1" 66 27-- הלד 7.
 20. ויתנב -- היתונב 62. | ןיתבזע 7

 . לאיו -- לחיו
 23. וחניו -- וחנאיו 64 --ונחיו 65. = םםיהלאה -- לא טק. 14 5.

 ו 0... --כתק₪- 7-2 0-5; /[[₪₪₪

 אפ.

 והקניהו -- * ,. 1,918, 60, 151, 228 -- והיקיניהו 5 -- והיקינהו 0
 זוז,ז52--והקיניהו 128,103, 236, 237, 288, 00, 601 -- והקינהו

0 0 ,108 ,101 ,84 :75 ,17 

 244, 200 -- קוס והוקיה זֶלָג -- והיקנהו 186, קזנותס 4 --- קנווס

 והקינתו 109 --רוטק. 185 389 4. | תא 2", 9.  חקתו - 9.
 דליה 2"-- דליה תרא ג 9 18. 69.

 176, 191: 247: 5% 200, 200 ; תטתס 151. והקנתו 9. 75

 10. והאיבתו 2: 4, 6, 0: 17, 10: 60, 75, 80, 84, 89, 95, 4
42 :239 ,227 ,100,110,120.132.116,155,158,178,184,103 | 
 260, 204, 270, 282, 283 ; קעומס 6, 4 יכ רמאתו --

 יכ רמאתו יכ וז. | רמאתו \ 0,109,157.  והתישמ < והיתשמ

 18,178, ןסס -- והיתישמ 5, 100, 4.

 = 11. םבימיב -- םכ ₪02.14. 9. | םכהה 2.736 0. | לדניו

 -- לדגיו תמיו 69. = ויחא -- אאאא 12%. | אריו -- אריוא +.
 םכתולבסב 84, 1סג. | ירבע , 6.

 12. הכ--חכ 81. שיא ןיא יכ אריו ,1-
 שיא ןיא טק. 13 380 4.

 יכ --יכ תא 5.

 תא , 129 -- 06 ותא 24.



 ותולעהלו :60, 84,193

 1זס 5 1[. 5 ו ְ+ 1

 שכתאקנ - = 7-7 הד הררה 777 24 םםתקאנ תא םיהלא עמשה ! הדבעה ןמ כיהלאה
 << תראו == ₪:= == = = קחצי תא* שהרבא תרא ותירב תא שיהלא רכזיו
 6 - ₪ 22 --5< 26 עדו לארשי ינב קרא כיהלא תורו = + בקעו תראה
 ! :כיהלא

 ו

 גהניו ןידמ ןהכ ונתח ורתי ןאצ תא הער היה השמז
 שכיהלאה רה לא תובוו רבדמה רחא ןאצה תרא
 שא תרב*לב וילא קדוהי ךאלמ תגרוו : קדבר*ח
 קרנפהו שאב רעב קדנפה הנהו אריו הנפה ךותמ
 תא קדאראו אנ הר*סא השמ רמאיו : לכא ונניא
 אריו : הנפה רעבי אל עודמ הזה ל*דגה הארמה
 ךותמ שכיהלא וילא תצרקיו זרוארל רפ יכ ;דרוהי
 ללא רמא'ו :יננה רמאיו השמ השמ רמאיו הנפה
 רשא זכוקמה יכ ךילגר לעמ ךילענ לש שפלה ברקת
 יכנא רמאיו : אוה שדק תמדא וילע דמוע קרתא
 יהלאו קחצי יהלא% שכהרבא יהלא ךי*בא יהלא
 ! שכיהלאה לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו בקעי
 זכירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר הוה! רמאיו
 זרא יתעדי יכ וישגנ ינפמ יתעמש טכתקעצ זראו
 ות*לעהלו םשכירצמ דימ וליצהל *דראו . : ויב*אכמ
 תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא לא אוהה ץראה ןמ
 יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה שוקמ לא שבדו בלח
 ינב תקעצ קדנה התעו :יסוביהו יוחה] %%%%%%%

 רשא ץחלה זרא יתיאר זכגו ילא קדאב ללארשי
 לא ךחלשאו הכל התעו ! םפכתא םיצחל םכירצמ
 ! םבירצממ -רארשי ינב ימע זרא *אצוהו קדערפ
 כא ךלא יכ יכנא ימ שכיהלאה 'רא קרשמ רמאיו

 תת

 252. | הזה ,0-

 4. תרוארל -- אר 0. 18 104 -- ) , 80. | וילא , 199 -- 8
 :ף1 -- ל 10) --ו 95. - םביהלא קנומס םכיהלאה 6.

 5. לא זס םכולה 60, 80, 84,108, 100, 103, 260 ; קזזתוס

 2,135. - לש --לש רמאיו 18. | ךלענ 4,60,75; 80
 1ז0,120,116,150,155,158,160,168,170,186,193:,

 ךלגר 4 18, 60, 75. 80, 84, 1089, ,,,, 2

19 ,227,244 ,2260 ,155.158,160,170,176,178,186,103,210 

 200. התא , 69. | דמע 3: 4, 5, 6, 18, 60, 75, 89 1

108,111,136,150,155,168,176,178,100,227,251,4 

 וילע , 166--- הילע 150, (ס6 69. | אוה 51 05.
 6. יהלא ךיבא , 109,129. | םכהרבא יהלא , 18%. | יהלא
 -- הלאו 1,690,253. | יהלאו -- ל , 221. | בקעי קת. 3 6.

 וינפ -- וינפ תא 80 -- טק. 245 155 -- \ 69 ; 60 ומ גתגופ. ןינפמ)
 םכיהלאה לא -- קנותוס םביהלא 6.

 7. הוהי , 95. | האר , 132 --06 תואר 152. | ינוע 4

 -- יניע 152-- נע 186, קנומס 155-- אינע 4,זזז. ימע ,

 רשא , 75,170. | םבתקעצ -- םכירצמב םכתקעצ 170.  יכ ,-
 תרא 2", 90. ויבואכמ 81,181, זֶסָּג, 260 -- ב ,4.

 8. ולצהל :8--ו 151.  דימ ,.
 244,271,282,281. - אוהה ץראה ןמ 50 184. - ןמ 2. 4

 128. | אוהה -- איהה 4,9,132,152,1%5.227, 260,283 ; םטמש

 120. לא -- (7) -- ץרא ,128.  ץרא 1-5 ץראה ₪.
 הבוט -- ו , 109, 158 -- 208 זק1- | לא 2", 380 4. רבו פו
 95. - שבדו ,% יתחהו --ו ,זז1,150,248; םטמס
 106 99 4 ירמאהו -- ירומאהו 132 -- יסוביהו 4. יזירפהו

 80,109. | *וחהו --יוחה 209. | יפביהו 5, 0 10, 1504

 9. םכירצמ -- 'ירצמ הת.1ות. 1%% --מ םכירצמ 111. | םכיצחול
 894,1ף%2. | םםתא , 13% -- םכתוא

 10. הכל -- חכל ( גז. 38266 הכל 'ק) ף4 8,104 -- 6 ךל

 1 אצהו 9 -- איצוהו 1, 4, 69 84, 132, 152, 170, 244 --
 אאצוהו 128. | ינב 81. םכירצממ , 2%2 -- םכירצמ ץראמ

 600 תוגזק. (סזז6 170 ; תוטחס 380 4.

 זז. 00. 101,190. | יכ --יכא 1:

 178. | הערפ לא -- הערפ ףלא 1.
 ךלא קזותוס ךילא

 תרא , 9.

1 

 01 א.

 9. התעו -- ה 6 =

= ₪ ₪ == 

 שי 2 1

---₪ 0-0 ₪₪0- 

 2 רש ךאלגר - - ךאלענ - - - --- -
 ! איה - - - 4-75 - דמאע - - -
 - 7-7 --הלאו - - - - - - - ךתבא -- -

 8 צץ גה ₪

 24. םםתאקנ -- םבתעקנ 4.

 1. הער -- יער 62. 63 4 גהניו =- גחניו =.

 רה ; 64.  הבירוח 62, 64,
 2. אריו -- הארו 66. | רעב -- רחב 4
 5. ךילענ 61. 62: 635. 7.

.1 ,197 ,127 ,66 ,6% ,64 

 6. ךיתובא 62, 183, 5. ריתסיו

 7. וישגנ -- ושיגנ 62. | ובואכמ ₪ ובוכאמ 65, 66, 127 -- ובאכמ

9 
 8. הדראו -- ה , 66. = ינענכה -- ינענאבה 6.

 יתחה -- יתחהו 463 1.

 10. ךל התעו , 64. | התעו -- ה ,4.
 התאצוהו 299. תרא 6.

 11. יכ --יכו 197. | ךלא , 127. | אצוא -- איצוה 7
 183 -- איצוא 61, 6%, 60,197, 4 ן

 ךילגר

 תאצוהו 1טק. 146. 66 --

 , 6 ששמם עעצמ-ע יששמבפל שמ ןשי נח->חפ-ל-ו-=הטטשטב ב ו הר 5 כב בכ עט בדעה דטצנ: הע מאש חב עמל נא ל דפכ שנראה

 את פ .

 24. רוכזו 100. | תא 3"-- תאו 109. | קחצי תא ,
 תא 4%-- תאו 4

 2%. םביהלא 1% 5 0,
 עדויו 5

 לארשי -- רשי 5. = עדיו 6

 1. תא ו" 69 -- וחא תא 199. | ןאצה -ה 9%. רחא
 קחחס ירהא :זג. | הברח [0ק.:4. 4

 2. שא ,171 -- קחמוס השא ף. | ךותמ -- ךותמ רמאיו 9.
 הנפה הנהו אריו , 860,136. | רעב , 17 -- רעוב

 שאב ,19.' - הנסה 2", 182. 0. ןמונוא 8 5 לבוא
 םזוומס 2.

 2. השמ ,109. הרופא 1, 5,17: 60.75, ,,,

 132, 150,181,186, 227, 230,244: ןצנתס 5 24

 האראו אנ < אנ האראו 80. | 208 האראו 0600 ]10 6ז88

 תרא ,\ 80 -- תרא אנ זז. לדגה , 253 -- לודגה ו

72 ,,,,, ,95 ,80 ,84 ,81 ,80 60 
 155; 158,100 7 249, 260, 282, 281, 602, 603 ; קזוחס



 1 עפ. זנ:

 רמאיו ! םפירצממ לארשי ינב תא איצוא יכו הערפ
 ךיתחלש יכנא יכ קרואה ךל קרזו ךמע קריהא יכ

 םכיהלאה תא ןודבעת שכירצממ םשכעה תא ךאיצוהב

 קדנה וכיהלאה לא השמ רמא'מ ! קדזה רהה לע
 יהלא םכהל יתרמאו דרארשי ינב לא וב יכנא
 קרמ ומש המ יל ורמאו שככילא ינחלש סכיתובא
 רשא היהא השמ לא םשכיהלא רמאיו ! םכהאלא רמא

 ינחלש היהא לארשי ינבל רמאת הכ רמאיו היהא
 רמאת הכ השמ לא םיהלא דוע רמאיו ! שכילא
 פכהרבא יהלא סככיתבא יהלא הוהי לארשי ינב לא
 ימש הז םככילא ינחלש בקעי יהלאו קחצי יהלא%

 ינקז תא תפסאו ךל ! רד* ר*דל ירכז הזו שכל*על
 םככיתבא יהלא הוה שכה*לא תרמאו לארשי %%%

 דקפ רמאל בקעיו קחצי* שכהרבא יהלא ילא הארנ
 %רמאו ! שכירצמב שככל יושעה תאו םשככתא יתדקפ

 יתחהו ינענכה ץרא לא םכירצמ ינעמ שככתא הלעא
 ץרא לא יפוביהו יוחהו %%%%%%% י'זרפהו ירמאהו
 ינקו התא תאבו ךלאקל ועמשו : שבדו בלח תבז
 יהלא הוהי וילא שתרמאו םכירצמ ךלמ לא לארשי
 תשלש ךרד אנ הכלנ התעו ונילע הרקנ םכיירבעה
 יתעדי ינאו = : וניהלא הוהיל החבזנו רבדמב כימי

 הב אילו ךלהל כירצמ ךלמ םכתא תי אל יב
 לכב םכירצמ תא יתיכהו ידי תא יתחלשו : הקזח
 חלשי ןכ ירחאו וברקב קרשעא רשא ית%אלפנ
 שכירצמ יניעב קרזה כעה ןח תא יתתנו ! שכתא
 השא הלאשו : קיר *ןכלת אל ןוכלת יכ קדיהו

 עפ ב

 60, 90 152; 193: 239: 244, 260 : קנבס 7.

 רד רדל -- רודו רודל 84, 89, 227 -- רוד רודל 6, 101, 9
 13, 239: קמוחס 80, 81 -- קמעפס רדו להל

 16. תא -- לא קתתמס 1,111. | תרמאו לארשי טק. 8%
 םכהילא 9, 60, 80, 84, 101,111, 100"; קעונגס 6, 10 -- קזוס

 תכהל 20 הלא 1" יג פס םיבכיתובא 84, 20." ,ילא הארב
 84. | יהלא 2%-- ל (טק.18 1%%. | םכהרבא , 8 -- רבא .
 קחצי -- קחצי יהלא 2, 150, 199 -- קחצי לא 4. בקעיו קצונמס

 בקעיל ןח לָג- | רמאל ,גוג. | דקפ -- דוקפ 84 -- אדקפ 9
 וי | תחת -- תות

 17. הלעא -- הלעא םבכל 60. | ,ינעמ םככתא ג. = 1
 םככתא -- םככתא ינב תא 193 -- םככ טק. 18 ינעז =

 ינועמ 4. = םבירצמ -- םכ \ 69. = ינענכה -- ה , 69. | יתחהו --
 ו 111,10,178,186,1ס1, 248,389 2 ג םטתס 168--ן טק.

 4. *וחהו יזרפהו פ5 69. | ינירפהו 84,100, 120.  *וחהו -- וח

 10ק. 8 82. | 'סביהו 4,775: 100,129 04

 1% ךלוקל , 17, 108, 132, 166, 170, 184, 103, 248, 260 ;

 קזותס 86 -- ךילוקל 69. | תראבו קזגמס התאבו 136. | התא ,

 132. ינקו 69 -- 58 4. | ךלמ לא -- ךלמ 18%. | םכירצמ ,
 170. | םכתרמאו -- םכ , 18) -- 'תרמאו 8ת. גם. 15%. - וילא
 1% םכירבעה 4, 9: 69: 75, 80, 80, )5, 109, 111: 6 0

 192, 155, 158, 170, 177, 200: 249, 00 61 ; עומס 4

 הרקנ -- ארקנ 1, 4, 6, 9, 80, 84, 80,152, 248, 253. 335: +
 245: 309; 400, 448, 12 536, 562, 567, 610: קז!תוס זס ; 6

 100,116: 380, 478, 485, 593--- ה טק. 14. 124,365 7

 592..17, ססז. = התעו 189: אנ ; 224. = שבימי -- שם
 רבדמב -- ר , 9. החבזנו -- ו , 109 -- ונחבזו 4.

 19. יתעדי -- ד 180. וטופ | 81 -- יתעדיכ <. ןתי -

 ןתא 181. | ךלהל םבירצמ (טק.ז85 109.9 ךולהל 9.69. אלו
 4108 ה מ 6.

 20. ירא , 69. | יתכהו 1, 6, 17, 18, 6
4 262,260 ,244 ,230 ,227 ,111,126,116,150,1%2,155,178 
 286, 400 ; תטחס יתואלפנ 84, 244.  רשא ,4 וברקב

 -- םכירצמב 84. | ןכירחאו 17+, ,, 7
 199, 200, 22, 225, 226, 227, 228, 239, 244 -- בירחאו 8ם. ות.

 15%. | םככתא -- שבעה תא

 21. יתתנו -- י. 69. = ןח
 244,2%2.  ובלת -- וכלית 9.

 הזה ,

 םבקיר -י

4 

 ב

16 

17 

198 

2 

 לבג תז₪ עס 10 א.

 56 ב[ ה.

 7 דה ו מ ו אא ₪ -

 - -----ררררררררדרדרהה הכנא
 1-5 רוקי הי ₪ ההם 5 שככית*בא
 - - ריר ריר הר דהחהח ! שכהילא - - -
 = שח בב לא 02-77 ה - 7-77 -

 --ריררירהד ירייה ההדחה יהלאו
 --רררד ההד ;רדו רודל - - - - םסלועל
 - רה הדד שהיא -----7 -נב

 = ה 5-00 הפ יו.( 2 דיק ךיוהיץ צד

 ו
 כ ב, -ב/ ו התישכ באה ש-א

 --רר ההד יוחה% ישגרגהו יזרפה* - - - -
 --רד ההד ךלוקל -- ----7-7777

 -רר הרד דההה %%%% ונילע ארקנ שכ*ירבעה

 | ו ב א ה ד

 ------ררידדידדדדה יתואלפנ

 שיא *לאשו |! יקר ןוכלת - - - ---- --

5 2 1. 

 12. היהא -- היהי 4.
 13. הכנא -- יכנא 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 183, 221, 1

 יתרמאו --' ,127. | םכביתובא 62, -
 1. םבכיתובא 62, רודל --ו \ 61, 62: 64 65:09 71:

 22%. רודו 61, 62, 64, 3603 0.

 16. םככיתובא 62, 64. | לא האְרנ , 6.
 17. רמאו 36311005. | הלעא -- הלעה 62. | *רפה -- יזרפהו
 61, 62, 64, 65, 66, 127, 4. יוחה -- יוחהו 61, 62, 2

0 

 א אנ הבלנ , 62. = רבדמב , 7.
 20. יתואלפנ -- א ,
 21. יניעב -- ע ,2

 החבזנו -- ה , -

 םביקר ₪ םכקיר 61 -- םביקאר 7-

 הל תתב

 12. הזו ךמע היהא יכ [םק.דג: 155. - יכ, 244. | תראה
 . 150. ךאיצוהב , 136 -- רה , םכעה -- הזה םכעה

 ז8,ז:נ.  םבירצממ , 80. | ןודבעת --ן ,95- לע

 13. רמאיו 181. | 44 השמ 36 ינחלש (גק.13" 4.
 םכיהלאה -- םכ, 69. | הנה -- אה 18. | יכנא ,44.

 (טק.1ג: 109. - לא 2"-- לא דעב ספ -- אלא 244. | יתרמאו
 --' 269. | םבהל -- םכהילא 248.  םםכתבא 5%
2 2 ,108,109 ,94,959 ,81 ,80 ,75 

 158, 168,178, 181,186, 180,190, 230 -- א טק. 18. .

 םכבלא 75.22%. | רמא המ ומש המ יל ורמאו --. רמאי א םככילא
 רמא המ ומש המ יל ורמאו םכהילא ךוע 120. | יל -- ילא 0.
 המ 2. םכהילא 2, 69, 80, 80, ,,57

 170,176,181,2%2, 200 ; קזומס 2, 2, 168, 35% -- םבהאלא ִפ

 109 -- (0ו66 םככילא 15%. = 4 ורמאו 88 םככילא 00. 15 ,4.

 14. רמאיו , 69-  רשא , 244-- 8 18.  היהא 2"-- - -רמאיו 2"

 75. הכ רמאיו ₪00. 180 84. ינבל --ינב לאל
 100,1זז,120,139,150,155,181,200,247, 200 ; קענתס 1

 615.-- ל (טק.180 128.  םםכלא 2

 1%. דוע שכיהלא < 60.1 זז.  הכ השמ -- הכ היהא השמ 6.
 השמ -- השמא 129. ינב לא -- ינבל 4,18,60. | לארשי --
 רשי 152. = הוהי --הוהי םככילא ינחלש היהא 69. יהָלא םככיתבא
 א 94. | םבכיתובא 18,60,101,144,זסָב. | יהלא םבהרבא 5

 84. = ינהלש -- חלש ף. | םשכלא 5,18,100,186. | םכלועל

 ינב לא



640-104 51% 

 זרותאה -- תרותואה 193 -

1 111. 

 תרא%גמו התנ*%כשמ %א%%%% %%% %%%% %%%% %%%

 *כע שכתמשו זר*למשו בהז ילכו ףסכ ילכ קדתיב
 ; שכירצמ תא םכתלצנו סככיתנב לעו זככינב

 5א ס ע.

 שי יש

 ועמשי הלו יל ונימאי צל ןהו רמאוו קרשמ ןעיו
 וילא רמאיו : הוהי ךילא הארנ אל ורמאי יכ ילאקב
 והכילשה רמאיו : הטמ רמאיו ךדיב הז*מ ?דוהי
 : וינפמ השמ סניו שחנל יהיו הצרא והכלשיו הצרא
 חלשיו ובנזב זחאו ךדי חלש השמ לא הוהי רמאיו
 יב רנימאו ןעמל - !ופבב קדטמל יהי וב קזחימ דע
 שכהרבא יהלא שתבא יהלא קדוה' ךילא קדארנ
 דוע ול קדוה' רמאיו : בקעי יהלאו קחצי יהלא%

 קדאאצויו וקיחב ודי תוביו ךקיחב ךדי קטנ ובה
 ךדי בשה רמאיו : גלשכ תערצמ ודי הנהו 5%%%%

 הנהו וקיחמ האאצויו וקיח לא ודי בשיו ךקיח לא
 ועמשי אלו ךל ונימאי אל שא היהו ! ורשבכ הבש

 תר*אה 'ל*קל ונימאהו ןוש*ארה זר*אה 'ל*קל
 תותאה ינשל זכג ונימא' אל שכא היהו : ןורחאה
 ראיה ימיממ תרחקלו ךל%קל ןועמשי ולו קרלאה
 ראיה ןמ חקת רשא זשכימה ויהו הרשביה זרכפשו
 ינדא יב הוהי לא השמ רמאיו : תשביב םכדל ויהו
 ןכאשלשמ כג לומתמ :םג יכנא םכירבד שיא קול
 ןושל דבכו הפ דבכ יכ ךדבע ללא ךרבד זאמ םג
 ימ וא םשכדאל הפ שש ימ וילא הוהי רמאיו :יכנא

 0 0 ה

 ךיקחב 69,132. = וקיחב -- וקיח לא 181, קונוס 146 -- וקחב 6
 132,150. | האצויו -- הקיחמ האצויו 75 -- וקיחמ האיצויו 100 --

 האציו 103, 168, 181, 248 ---האיציו 0, 60, 150, 170, 244 --האיצויו
 1, 17, 80, 84, 80, 09, 108, 111, 112, 176, 158, סב, 226, 7

 220, 260, 100 1, 600 תתגזק. קמתמס 81,04,128. | הנהו טק.

 82,124. = ודי 2%--קיחמ ודי 109--וודי 9. = תערצמ -- תתערוצמ
 17, 8, 100, 132, 226, 260 ; קזנתס

 6,7. וקיח - - (12) - - האצויו , 75.
 7. בשה -- אנ בשה 6, 80, 82 -- טק. 186 ךקיח לא -

 ךקיח לא ךקיח 4- = ךקיח = ךיקח 9.84. ודי כמ 150. = וקיח לא
 =- וקיחב 17 =- וקיחל 9. האיציו 80, 112, 150, 236 ; קזותס

 168 -- האציו 95, 181 -- האיצויו 2, 9, 17. 9"

 109, 178, 227, 244, 249, 260, 264, 600 6 תוגז6. -- ודי האיצויו

 ווג -- אצו ק.ז35 18%. | וקיחמ , 191 -- תערצמ לא ודי הנהו
 וקיחמ 'יצויו וקיח לא ודי בשיו ךיקח לא ךדי אנ בשה רמאיו : גלשכ

 69 -- הקיחמ
 8. ונמאי 69. | ךל ,81: | אלו -- אל םבאו 15%. | לקל 1%-
 לוקל 9, 19, 60, 84,111ו,227,260  קווחס [, 81 -- קחותוס ךלקל

 109. | תאה 1*-- תואה 1, 60, 81, 84, 104,108, 227,768

 תראה - - ןושארה , 166,199. | ןשארה ף,10ְס. | לקל 2%--
 לוקל 227,260,69,84,80,111,12%:' קזותמס :,8:. | ראה 2"

 111 -- רואה 69, 81, 84, 80, 108, 125, 227, 244, 6

 2643 קונתגס 139 : 0106 15%.  ןורחאה ---ו , 80, 271, 279,
: .200 

 9. םבג ;95 - םבג קל 9,
 תרתאה 1, 2, 4, 6, 0,17, 18, 60, 80, 81, 12 10,

12 ,216,237,244 ,181 ,112,150,152,157,158,160,170,176 
 601 , 602, 60, 615: קזנתס 128 -- ת 2" [טק.ז35 1%%. | הלאה

 80. | אלו -- אלו אל 4 ןועמשי --ן ; 5;
 179 ; (סעש6 128 ; תטחס 71. ךלוקל 17: 69:75,

 260 ; קזנומס 8 -- ךילקל 6. ימיממ --- ימימימ 1123 2

 223, 244 -- 'מימ 69,103,100,170. | ראיה 1"-- רואיה 0
 קווחוס 69. = ראיה 2"--רואיה 10. | תשביב 066 התשביב זו 1.
 10. הוהי -- הוהינדא 4. | יב קזותוס יכ 146. = = לומתמ 9

 -- למתמ 1, 42 5, 6:9 1 6 +

 180,193: 227, 228, 210, 248, 240, 260, 264 ; תטתס 4
 םבג 27.80.  םבשלשמ -- מ , 80 -- שבושלשמ 7

 2101: יכנא --(13) -- םבג 0,

 11. הוהי ןילא < 111,136. | םכדאל (ס6 םכדא לא 4.
 וא ז%. 69.  ימ-- מו 60. - םכלא ,2%2. - אולה 4.

 יכנא 015 6.

₪ ₪ 

 ןס

 לב 1 >> 0 א.

 2 58 ב[ ג

 תריגמו התניכשמ התוער תאמ השאו והער תאמ
 --ד--- רולמשו ה תו ול

 = 2-7 7-7 ונאמא' - - דד דה

 ---- רדיו רירידרדדחה ילוקל
 - - הרר רדר דדרדה דחה הז המ - - -

 . אמא ב יו

 ---רר-ידררדרוידקדה יהלאו
 קראיצוו - - 7-7 ----רדידדיזדהד
 - --רררדרררררדירדחהח וקיחמ

 - - דד הא'צו - - = - - 97 הח
 ו - ונאמאי - - - - - - - 7-7 עבש
 זרואה -לוקל .ונ*מאהו ןושיארה רואה "לוקל
 -7- 77 = - ןנאמא --- 7-07
 -- דה 777 -- ךלוקל אןעמש - - - - - -

 - = = = ₪ ה 70 -== -= ויהי

 0 כ כ כ כ כ כ כ
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 22. והער --ח , 66.  התניכשמ --י , 62, 64. | תריגמו --' , 61--
 תריגממו 363 11005. יליכ 62.  יליכו 62.  תולמשו < תומלשו
 164 11005. | םכביתנב לעו , 127. | םכביתונב 62,641

 ז. ילוקל -- ילוקב 36 סט.
 2. והבילשיו +,

 4. ודי -- ודי אא אא 1. 5. םבתובא 71
 6. ול -- ולא 6%. | איבה 62. | האיצויו --.א , 4.

 7. בשה 4 עבש -= הבש 61, 62, 63, 64, 65, 6%
.4 ,221 ,127 

 8. ךל -- ל קזגמוס זכב 7.

 רואה 2%-- תרואו 4

 ף. תותואה 61, 62, 64, 65. = *מימממ --ימימ 6.

 10. םכושלשמ -- םכולשמ 65. | ןושל - ו ,6.
 וז. אולה --וג 64.  יכנא -- אכנא

 אלו קוס ינשלו 7.

 השביה ,72

 ו

 תעלת.

 .22. הלאשו -- הלאשו רבשו 80. השא , 6וְפ.  ילכ --הילכ
 תולזנשו 9: 75. 81, 89, 108, 2 0 155,1%8--

 15 84.  םככיתונב ף,ז166,11,15%,ז7ג,193,2530 קנווס 60 --

 םככינב 15%. | םכתלצנו טק. ?3- 136. | תרא קזותס לע 4

 1. .ןעיו\ -- |[ ,- רמאיו , 80 ןהו - ילוקב 0

 תטתס ןה 69.  ונימאי אל 5 זס). - ועמשי אלו 624 41

 ילקב -- ילקל 1,136, 155 : קונוס 99 -- ילוקל 22% -- ילוקכב 0
 18,69,80,111,261,2%2 ; קזומס 4,170. | ורמאי -- יו 4

 2. הוחי וילא ₪ וילא הוהי 60, 102, 1789. | הזמ הוהי -- הזמ

 ,הומ הוהי זז. | הוה \1,17,89. | הזמ -- הז המ 0
 193, 227, 239, 247, 248, 249, 659 'ק ; קמ מס 4% -- הזמ המ ּף

 -- 0ק.ז40. 233 -- ה[ [טק. 4 4.

 0 והבילשה --' 6,128,160 4 277: 279: 284, 8%)

 300, 601, 65 -- הכי טק. 13. 67 -- ו ,, והבילשיו 17,

 60. 84, 985, 6 זז 6 178, 186,193,

 227, 228, 260, 282, 283, 400 1, 61%; תטמס 1% סניו -

 חרביו 0,

 4. זוחאו 17. 84,103,260. ודי 26 ודי תא 9. וב קזחיו

 .199. | קזחיו טק.145 1

 5. םםתובא 4.

 אביו ךקיחב ךדי אנ אבה דוע ול , . 6. הוהי ול < =.
 אנ ,9. ךדי ,13.  ךקחב 100 - ךרי אנ טק. 4 0,



 דפ פת. 3 0%

 יכנא אאלה רוע וא חקפ וא שרח וא שלא כושי
 ךיתירוהו ךיפ שנע היהא יכנאו ךל התעו |: ;דוהי
 ! חלשת דיב אנ חלש ינדא יב רמאיו ! רבדת רשא
 ךיחא ןרהא תצ*אלה רמאיו זרשמב זדוהי ףא רחיו
 אצי אוה הנה םכגו אוה רבדי רבד יכ יתעדי יולה
 תמשו וילא תרבדו ! וב*לב חמשו ךארו ךתארקל
 והיפ שכעו ךיפ פכע היהא יכנאו ויפב כירבדה תא
 ךל אוה רבדו :ןושעת רשא תא םשכתא יתירוהו

 ול היהת התאו הפל ךל היהי אוה היהו שכעה לא
 השעת רשא ךדיב חקת הזה הטמה תאו : כיהלאל
 ונתח %רתי לא בשיו השמ ךליו ! ת*תאה תא וב
 שכירצמב רשא יחא לא הבושאו אנ הכלא ול רמאיו
 ! שכולשל ךל השמל ורתי רמאיו םייח םדועה האראו
 %זכירצמ באש ךל ןידמב קדשמ לא קדוהי רמאיו
 . חקיו : ךשפנ תא שכישקבמה סשכישנאה לכ ותמ יב

 ר%אמחה "לע םכבכריו וינב תראו ותשא זרא קרשמ

 שכיהלאה הטמ תא השמ חקיו שכירצמ הצרא בשיו

 המירצמ בושל ךתכלב השמ לא הוהי רמאיו + ודיב
 . םתישעו ךדיב יתמש רשא שיתפמה לכ %% האר
 זרא חלשי אלו ובל זרא קוחא ינאו הרערפ ינפל
 ירכב ינב הוהי רמא הכ הערפ לא תרמאו !  שעה
 ןאמתו ינדבעיו ינב תא חלש ךילא רמאו : לארשי
 יהו :ךר*כב ךנב רא" גרה "כנא .הדנה רחלשל
 חקתו :ותימה שקביו הוהי והשגפיו ןולמב ךרדב
 וילגרל עגתו הנב תלרע תא תרכתו רצ קרר*%פצ
 זא ונממ ףר'ו : יל קדתא םשימד ןתח יכ רמאתו
 ןרהא לא הוהי רמאיו ! תלומל שכימד ןתח הרמא
 רהב והשגפיו .ךליו קררבדמה קרשמ זרארקל ךל

 פע אב.

 82 -- תותאה 84,132,103: תטתס 1.

 18. רתי --ורתי 150. | ול \ ;,18. | אנ הכלא קת. = 4.
 הכלא -- הכלא םכא 69 -- ל קוס נ 4.

 הבשאו 0,

 אנ , 4

 לא 2%-- לא ב 109 -- םכולשל ךל ורתי רמאיו
 לא 69.  םבירצמב -- ב , 187 -- 10.14 100. | האראו --
 'אראו 155.  םכדעה 18,69,109, 4. השמל ורתי , 9.

 םכלשל 8.

 19. הוהי טק.145 זס. | בש -- בוש 5.17.69 8

 10, 11ז,132,136,150, 157,158, 180, 227, 239 : .קז!תס 1

 14 םכירצמ -- המירצמ 69, 132, 150, 184, 650 2, 681'ס ;
 קוגתס 158 -- םכירצמב 5, קגעתס 109. | ךישפנ 6.

 20. ) ותשא (טק. 85 17. - וינב תאו [טק.:88 126, תאו

 -ו.%. םכביכריו 6, 80, 84, 108, 109, 6 1 5%

 227; 244, 204: קוס 4,139. | רומחה 2, 4, 17,18, 60.7%, 4,
 108, 10, 125, 116, 150, 152, 178, 227, 260 ; קחונגוס 80) 15-

 םכירצמ -- 'ימרצמ 9. = = הטמ ,7-
 21. המירצמ -- םכירצמ 189. האר -- ר טק.ז8 103. לכ

 --לכ תא 18.  םםיתפומה 4,89. | םכתישעו --ו , 80 -
 22. 4 הערפ לא 34 לארשי טק. ז48 173. - ינב --ינב הזו
 80. ירכב -- ירוכב 2, 5,108, 132,152,184: קזותס 82,ז0ֶט

 = הב ו

 23. רמואו 24 חלש , 1סְס,1א7 --ימע חלש 248. | תא ו"

 - תאא =. ןמאתו טק. 28. זז. הנה -- הנהא
 יכנא [טק.עג5 169. - גרוה . ךרכב -- ךרוכב 32, 2

 248 -- ךדכב +.
 24. והשנפיו קזוווס והישגפיו 69. | ותימה -- ותימהל ספ -

 ותמה ף. ,
 2%. הרופצ 260, קזוחס 80. רצ קזותחו רוצ 65. | ענתו-

 ערגתו 17. 26,2%. םבינד --- -- - התא סגוצ 4

 26. ףריו -- ףדיו 1. תלמל 5 5, 80, 100 -- תולמל 11

 136, 168, 247 -- תולומל 84, 12%, 1ֶפָב ; קזווס 04.

 27. לא הוהי -- לא הוהי לא 109. | תרארקל ,168. | השמ
 עוצ 9.  הרבדמה -- דמה !טפ. 146. 220.  והשנפיו קזנתוס והישנפיו

 69. | רהב -- רהב הוהי 84. | םכיהלאה -- הלא טק. 5

 תא 0.

7 
18 

 צב ה1₪ 20710 א.

9 ₪ 

 8 גז.

 -- אולה ----7 - דד ההדחה ד זכישי
 /4.-"'< שיא בש כ < 7 בוב

 -- הוה תלה = -- - 7-77 ה ְה

 - ה 77777 :ובבלב - - 77775 -
 ספ כ -( כוש וכ | < כ ב

 - --תפ----7-7-7-- ;: תותאה - - -

 המירצמ בוש - - - - -----ה 7 חהה ד

 רומחה - - -------- רד ה הה-ה
 הרה שם %ץרא - <

 ₪ רש ל מ תא כו=

 - - !ךרוכב -------ר-רדיד הדחה

 < ₪ ₪ = ה קש קררופצ
 -- הנממ ---------דדדד ההד
 --רדדרדההד ! תולמל - - - - - - - -
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 12. שבא -- םכע 61: 62: 63:64, 6%, 66,127, 221, 164 110,

 ךיתירוהו --- ךיתרוהו 66 -- ךתירוהו 1.
 13. יב קזותמוס 0: 7.

 16. היהי -- ' 1% טק. 4 24

 ול -- ו טק. 13 24.
 17. תרותואה 62:,61, 64,

 18. בשיו -- בושיו 1. =כירצמב == הפירצמב 20

 םכדועה -- םכה דועה 4.

 20. בשיו -- בושיו 65, 221, ו

 21. ךתכלב -- ל , 183. | םםיתפומה 4 7

 221. - קיזחא 61, 62, 63: 64, 6%, 60, 183, 107, 1.

 22. ירוכב 61, 62, 62, 64, 65, 66, 127, 107, 1.

 1%. יתרוהו 6.

 היהת התאו הפל ךל , 2.

 23: ןאמתו = ןמאתו 64 -- קממס ןאמ םכאו 127. | יכנא -- כנא
 (טפ.זג. 62. | ךרוכב -- ו 7-

 25. עינתו 62, 64, 197, 1.

 זז כ ה.

 ז2. יכנאו --יכנאו יאו 109. | ךיפ םכע --ךמע 84. | ךיתירוהו
 -- ךיתרהו 227 -- ךיתרוהו 1, 6, 69, ,,,50

 +5, 159, 100, 168, 173, 180, 244, 262, 277 1תאז8. 0%

 601 , 602, 603 -- ךתירוהו 157 -- ךתירהו + רשא -- זרא

 רשא 0.

 11. יב -- יב השמ +.

 ינדא הוהי -

 14. רמאיו , -

 אוה 2"
 < -- ךא תארקל 6.

 15. םכירבדה -- חה ,\ 69 -- ב ,6 םכע -- ע קה
 4 והיפ בעו , :תירוחו =-- תה הו פו --- תלווה 6

 69, 80, 108, 100, 150 2 155, 158,168, 227, 239 -- יתירהו

 18 ; םטתס 1. |

 16. לא -- תא 18. | םכעה -- הזה םכעה 4
 הפל -- פל ת.ז

 17. וב -- הב 683 'ם.

 ינדא -- הוהי א 132 -- הוהי 18) --

 אלה ,ז. אוה הנה < הנה אוה 0.
 אצוי 9, 84,ז00,111,136,170 4 ךתארקל

 היה וס

 תתאה -- תתואה 2, 18, 184 ; קצותוס
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 ללכ זרא ןרחאל קרשמ דגיו :ול קשיו שיהלאה
 רשא תר*תאה לכ תראו וחלש רשא ;דוהי ירבד
 ינב ינקז לכ תא ופסאיו ןרהאו השמ *ךליו :והוצ
 רבד רשא םכיירבדה לכ תא ןרהא רבדיו .! לארשי
 %ןמאיו : םכעה יניעל תאתאה שעיו השמ לא הוהי

 האר יכו לארשי ינב תא הוהי דקפ יכ ועמשיו שכעה |
 : ווחתשיו ודקיו כינע תא

 5-4 0.0 זי

29 

5 
10 

21 

6? 

 רמא הכ הערפ לא ורמאיו ןרהאו השמ ואב רחאו
 : רבדמב יל וגחיו ימע תא חלש לארשי יהלא הוהי
 חלשל ול*קב עמשא רשא זדוה' ימ הערפ רמאיו
 לארשי תא םכגו הוה תא יתעדי אל לארשי זרא
 ונילע קצרקנ םכירבעה יהלא ורמאיו ! חלשא ל
 הוהיל החבזנו רבדמב כימי תשלש ךרד אנ הכלנ
 עכה%לא רמאיו ! ברחב וא רבדב ונעגפי ןפ וניהלא
 זכעה תרא ועירפת ןרהאו השמ המל םכירצמ ךלמ
 םיבר ןה הערפ רמאיו : שכיתלבסל וכל וישעממ
 ! פתאלבסמ םעתא םסתבשהו ץראה םכע% קדתע
 זראו שכעב םשכישגנה זרא אוהה םשכויב קדערפ וציו
 ןבלל כעל ןבת תתל ןופאסאת אל :רמאל וירמ*ש

 שכהל וששקו וכלי שכה שא*שלש 'רומתכ .םכינבלה
 לומת םכישע שכה רשא שכינבלה תנכתמ תאו :ןבח
 זכיפרנ יכ ונממ וערגת אל סכהילע ומישת ש*שלש
 :וניהלאל החבזנ הכלנ רמאל םכיקעצ םה ןכ לע םה
 ועשי ראו קרב ושעיו שפישנאה לע הדבעה דבכת
 ורמאיו וירטשו שכעה ישגנ ואציו ! רקש ירבדב

 עתעפפאב

 3. ורמאיו קנותס רמאיו 176.  שכירבעה -- םכ , 12%.  ארקנ
 -- הרקנ 69,101, 142, 150,160, 601 -- הרקנ 65 ה טק. 14

 615 -- א (0ק.4. 128. - אנ הכלנ 103. - רבדמב ,
 וניהלא קגותס שכיהלא 152 --' , 260. | וניעגפי 69. | רבדב

 קומס רבדמב 14

 4. םבהילא 9, 69, 108, 109 ַ; קזותס 168. םכירצמ -- םכיירצמ

 69.  וערפת 136,244.  וישעממ םכעה תא < שכעה תא וישעממ
 10 תא , 9; 84 -- םםא וישעממ -- וישעמב

 םבכיתולבפל 103 -- * , 4
 5. רמאיו [טק.136 175. | ןה --ןה א 1342. | םביבר ,0.
 התע -- התא 80, 84. | םכע סע תע 176. ץראה --יבר ץראה

 109 -- ? , ה. ות. 152. םכתא ,1%7.  םכתולבסמ קזותגגס

 6. םכויב הערפ וציו גק. 14: 1ף0. | תא -- תאו 178 --רמאל

 תא 4. | םבישגונה 84.  רמאל ,,.

 7. ןופסאת -- א \ 1,150 -- ) , 18ז -- | , 191 -- ןופיסות סע

 80, 132 -- ןופיסאת 108, 151, 152 -- ]ופיסת 17, 69 3

 -- ןפיתאת 227 -- סא 10ק. ע94 0. ןובלל 9,זנס ; םטמש
 168. | םכינבלה -- םכינבלה תא 84,109 -- םכיניבלה

 לומתכ --ו 1: 5, 6: 9: 18, 60: 75, 80, 84, 8, , ,,,%6

2946 ,279 ,277 ,244 :239 ,227 ,103 ,178,181 ,176 ,150,158 

 288 61, 615 ; קזננתס 128, 246 --- לומתמ קחותוס 100.  םבשלש

 -- םבושלש %) 100,132, 239 ;  קנו!תס 6,170 -- %% םבשלש

 9. | םכה --ןה ווג, תומס 109 -- םכה םכהילע ומישת .
 וששוקו 4

 8. תנוכתמ 84,108. | םכינבלה -- ונתת םכינבלה ,.
 למת 1 4.9, 18, 69, 75, 84,186--קתומוס למתכ 136.  םבושלש |

 1,81,108,100, 249,615: קמתס ז28. ומשת ף.  םכהלע ₪

 84 -- 06 הרשפ 3. אל -- לכ זק -- אלו 109,155, 178 2

 קזותוס 146 -- אלא 2. יכ טק. 4 7. םכה 2.

 םכה 3% \ 136, 150 -- םכה ןה 109 -- אא%א%% םכה ).
 םכיקעצ םכה -- םביקעצ םכה םביקעצ 4. = םכיקעצ -- םביקעוצ
 94,ז10,3890. - הכלנ , 80,זף1. | החבונ -- החבזנו

 155,181, 13,260 -- החבונא (ן 04.) וניהלאל --

 וניהלאל הוהיל 5.
 9. הדובעה 4,13.94,100,132, 244. לע 50 100. הב ₪."

 14. 103.  ירבדב --י ,-

7 

10 

 צה[ ₪ 00 א.
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 = - תרותאה -- ------דרדר הדחה
 0 כו 7 וש יב ו = וכליו :<- - -

 ונמאיו - - - - - - תותאה ----7--77

 - - - ולוקב - ------7--ד הד דדה

 - - - החבזנו כימי תשלש ךרד הרבדמה אנ - -

 שהילא - - - - - - - רדדב - --7-7 7 -
 - ב - ות ב

 : סתולבסמ - --- 777777 שעמ - - -

 ---ררד ד החד ןופיסות - - - - - רטוש
 - - - וששקי - - - - םםושלש - - - - םינבלא

 5 ב ה

 . וחלש -- והחלש 61, 62 ; קונוס 64. | רותואה 61, 62; 4.
 29. וכליו -- ךליו 7.

 40. רותאה -- תואה 61 -- תרותואה 62, 4.

 סס לכ

 1. הוהי -- והי ₪ק. 30 127. | ימע תא חלש לארשי -- לארשי
 ימע וחלש טק. 4 2.

 4. הרבדמה -- רבדמה 36 0.

.0 16 ,221 ,127 ,66 ,6% ,64 

 . םככיתולבסל 64, 6% -- םביתולבסל 1.
 . םבתולובסמ 6.

 םכישיגנה 62. | תאו -- תאו אאא 2. , וירטוש --וירטש 7.

 . לומתכ -- ל , 1סָד- | וששקי -- וששקיו 61, 65, 66, 127, 1.

 . ועשיו -- ושעיו 362 סט.

 רדדב -- רבדב 2

 שס רצ סת +

 יי

 פע.

 28. לכ 1---רשא לכ 18.  רשא 1"--רשא תא 80. לכ 4.
 תרתואה 18,1%2,1%5 -- תותאה 178. | והוצ -- הלכ תאו וחלש

 והוצ תא 5.
 20. ןרהאו , 184. = לארשי ינב ינקז לכ תא -- ינב ינקז לכ תא
 לארשי ינב ינקז לכ תא ןרהא רבדיו לארשי 80. | תא -- ולא 5.
 לכ [םק: 46 102. | ינקז שק, 4 155. 'נכ , 4

 לארשי ינב [םע. 134- -

 40. ןרהא רבדיו -- ןרהאו השמ רבדיו 18:. | לכ, 4.
 ;כירבדה --הלאה םכירבדה 155,248. | לא הוהי -- לא הוהי לא

 זגז.  השמ לא ,168. תתואה 4.
 * 11. ןמאיו ₪ ןאזכיו 60. = ועמשיו , 9. | דקפ יכ -- פ יכ טק.

 עגה 19%. - לקפ -- דקפ ב 100. | תא 2", 100." םבונע -<

 םביינוע 84 -- םכינוע 69 -- םכיינע 4, 5, 17, 111, 112, 227 --

 םכ קת. זג\ 4

 1. ורמאיו ,109 -- ור ₪ק.ז36 9. | לארשי טק. 4 4.
 תא חלש ,200.  ימע תא 7.188 109. | 'מע -- ינדבעיו ימע

 80. - וגחיו -- וגוחיו -

 2. רשא 5 זס. חלשל ולקב ₪ק.135 4. < ולוקב 5
 94,100,193,260. | לארשי ז" ק.145 לג. | תא 27

 103. תא 0,109,'3. | חלשא -- חלשא יתעדי -
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 שככל ןתנ יננוא הערפ רמא קדכ רמאל שעה 'רא
 יכ ואצמת רשאמ ןבח שככל וחק וכל שתא !ןבח
 ץרא לכב זכעה ץפיו : רבד שככתדבעמ ערגנ יא
 %%% םכיאצא םכישגנהו ! ןבתל שק ששקל םכירצמ
 תויהב רשאכ ומויב שכו' רבד םפכישעמ ולכ רמאל

 ומש רשא לארשי ינב ירטש וכיו =! א%%% %%* ןבתה
 שככקח שכתילכ אל עודמ רמאל הערפ ישגנ שכהאלע
 ואביו שוויה שכג לומת שפג שםאשלש לומתכ ןבלל

 קדמל רמאל קדערפ 'רא וקעציו לארשי ינב ירטש
 םכינבלו ךידבעל ןתנ ןיאיןבת :-  ךידבעל הכ השעה
 : ךמע תאטחו שיכמ ךידבע הנהו ושע ונל שכירמא
 שכירמא םשפכתא ןכ לע םיפרנ םשכתא םכיפרנ רמאיו
 אל ןבתו ודבע% וכל התעו : הוהיל החבזנ* הכלנ
 ינב ירטש ואריו : ונתת שכינבל* ןכתו שככל ןתני
 רבד םככינבלמ וערגח אל רמאל ערב שכתא לארשי
 שיבצנ ןרהא תאו השמ זרא ועגפוו !ומויב םוי
 ורמאיו ! קדערפ *%% עראמ םכתאצב סכתארקל
 עכתשאבה רשא טפשיו םככילע הוהי *ארי שכה*לא
 ברח זרתל וידבע יניעבו קדערפ יניעב ונחיר זרא
 ינדא רמאיו הוהי לא השמ בשיו  !ונגרהל שסדיב
 זאמו : ינתחלש הז המל* הזה שעל התערה המל
 לצהו הזה שפעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב

 : ךמע תא תלצה אל

 תם

 16. ןבת 915 244. | םכירמוא 0,

 הנהו -- ו 80, 181, 600 תג.

 םככמ 164 -- םכיכומ 13. = ךמע -- ךימע 13, 190 -- ךמעל

 17. םביפרנ ,.תבתא , זס. םכתא 2"-- א מ. ]ות 9.

 םבירמא -- רמאל ₪כיקעצ 18 -- םכירמוא 13,226. | הבל =
 הכלנ ל 80 -- הכ גק.זג. 6--כ 0ק.146 103.  החבזנוו 4

 120 14. הוהיל -- וניהלאל 1 ו

 ושע -- וחק ושע 6.
 חף הבש ה-60 בב =

 18. התעו !טק.141. זס. | ןכתו םככל ןתני אל , 84. | בכל א 5

 5 קונוס ןכל 5. ןכתו -- ןכותו 200

 19. ירטוש 13. | לארשי -- לא , 8. ]וי 182. | םכבינבלמ --

 ינבל (טק.136 155. - ומויב קעומס ומויכ 4

 20. ועגפיו --ע , 1 --ועב !טק.ז8. 220. תא ,1זז.  ןרהא תאו

 -- קנווס םכיבצנ 109 -- ןרהאו 170. | םכתאצב -- ב תם. וב
; -251 

 21. ורמאיו -- רמאוו 13, 80,11ז. | םכהלא , 84 -- םכהילא

 9 13: 69: 89. 100, 136, 1809. 7 218 : קזוחס 168 -- םכיהלא

 80. ארי -- הארי ף.' םפבילע , 120 -- ,
 טופשיו 3,108. = ונחיר תא (טק. 8: 100. = ונחיר -- * 4

 129,150 -וניחיר 1, 14; 69: 193 -=- !נחר ,,0

 יניעב , 103 -- ינעב 9. | ברח 515 150. | םכדיב 71.
 וניגרהל 13, 18, 60, 80, 84, 100, 112, 4.

 22. הוהי -- ינדא 94. = רמאיו 06 ול רמאיו 102.  ינדא =
 ינדא הוהי 181 -- הוהי 1 תג. 1, 189, 260, 4 389 3

 סוס 168. | תערה 84, 100, 120, 132, 136, 300, 6%3 -- תועירה

 13 -- התוערה 253. הזה םכעל ה 0. 3% זֶדָּג. | המל 25--
 המלו 1: 5% 69 81, 84, 80.1, ,,,,,8%

 199: 225: 244, 247, 248, 240, 200, 264,616 ; קזוזחס 155; תש

 157. הז וג. | ינתחלש 06 םכתחלש 132. | |

 23. זאמו סח ןאמו 15%. | יתאב 0ק.14. ף.- לא
 רבדל -- א רבדל גז. | הוה םכעל ₪ םכעל הזה גזז- | תלצה

 -- התלצה 181.  ךמע

 5 איסית. צוי

14 

5 

16 

7 
18 

0 

20 

21 

2 
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 צה זז 2 0 א.

 םעב שיוצא ------הרדרררחסה ה

 -- ריי דרה ההח ; שככל ןתנ - -
 - - ה 77 רה הח שכהילע
 - - הרר דהדהדחחהד סכושלש - - - - -

 - --- דבעו ------דה החבזנו - - -
 --רררד הר דההד םינבלה -----7 7
 כ צערג) - - - - - ----דד

 0 חת

 - ----ררררריר ה ה הח הארי םכהילא

 -- ה הררי רידדהח - ב
 -- 7777 ד המלו - - - - *תערה - - -

 5 4 אז בה תם.

 1:0. וירטושו 61, 62. 64, %- ןבה . ₪.
 זז. ערננ -- 1 טק. 8. 1: 12. ץרא -- ץראא 2.

 +4. .םכישיגנהו 2. תרויהב -- תאיהב 7.
 14. ירטוש 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 1.

 15. ירטוש 61, 62, 64, 65, 127, 1.

 השעת -- הא שעת 7.
 17. החבזנו---חבזנ 62 --ו , 61, 64, 66,127,197,221 ---%

 18. ודבעו , 62 -- ודבע 61, 64, 65, 66, 127; 197, -

 ןתני - 4
 1. ירטוש 61, 64, 6%, 66,127,221. | ערב -- הערב 1.

 20. םביביצנ 61,62. .םבכתארקל --ר ,127. .תאמ םבתאצב ,7-
 21. ונחיר ₪ וניחר 7. 21. ליצהו 2.

 עתעפפב

 10. ואציו -- אציוו 100, ישגנ -- ישגנ ירטש 104 --

 ישגונ 13 -- (טק.146 144. | וירטושו 1ָג- | םפעה לא ורמאיו , 5.
 ורמאיו -- רמאיו 155 -- ורבדיו 260. | לא קעומס וילא 14.
 הערפ רמא ,9. | ינניא -- יניניא 100, 103 --- קזנתגס ןנניא 5

 -- ₪.785 15%. -ןתנ קמס ןתונ

 11. וכל --ןוכל 181.  וחק 5% 109--וחקו 236. ככל ,74.

 םככתדבעמ -- כ , 155, 181 -- ת , 223 -- םבבתרובעמ 4.
 12. םבעה -- םבעה תא 84. םכירצמ \ 9. | ששקל -- ששוקל

 12, קתתס 60. | ןבתל ,
 14. םבישנונהו 13. | םככישעמ ---םבכישעממ 3.

 רשאכ \ 75, 109 -- אכ טק. 18 155. | תויהב -- ו , 4.
 14. ירטוש וָג- | םבהלע , 84 --םבהילע 0
154 2 ,109 ,108 ,101 ,95 ,89 ,80 :60:75 

2 ,279 ,264 ,260 ,2%3 ,252 :244 ;239 :227 ;190,193 ,160,180 
 257, 284, 288, 602, 60, 650 2 ; קזנזמס 6, 94, ,%

 61%.  רמאל -- רמ נק. 48 170. | עודמ , 160% ל

 םכתילב -- * . 69 -- םככתילכ לג. == םבכקח -- םככקח יכ 80 --
 םככקח ל 109--כק 0ק.14 152. ןבלל --ןןבלל 110 --- ןובלל
 ף, 10, 181, 2600 -- תא ןבלל - למתכ "1, 42 5: 9; 18: 60 42

 80 4 6 ג, ָ,,%6 150, 155, 158, 178, 6

-- 288,001 ,266 ,252 ,21 ,248 ,244 ,216 ,228 ,227 0 

 לומתכ לה 95. | םבושלש 13,108,100,178. | לומת םבג טש.-

 14 175. למת ,-

 15. ואובף 1 -- ק.ז45 1032. - ירטוש 0,

 וכול ------ וקעציו טק.ז41. 150. = הערפ לא וקעציו נק. ז46
 וקעציו ,גו ו --',69. רמאל ,170. הערפ-- הערפ ארשי ינב 0.

 המל --המ ₪ק,14: 9. | השעת - ת טק. תג 9 -- 1

 הכ ;69. | ךדבעל

 ומויב ,1.



 8% 16 ₪ וס ו וז.

 כ ו

 רשא %% קדארת קדתע קדשמ לא קדוהי רמאיו |

 הקזח דיבו םכחלשי קדקוח דיב יכ הערפל קרשעא

 | ! וצראמ סכשרגי

 א ראוכ רשרפכ

 ! קדוה' ינא וילא רמאיו קדשמ ללא םכיהלא רבדיו
 ידש לאב בקעי לאו קחצי לא* שכהרבא לא *אראו
 זרא יתמקה םכגו = ? הל יתעדונ אל קדוהי ימשו

 ץרא תא ןענכ ץרא ערא שכהל תתל םכתא יתירב =
 תקאנ תא יתעמש ינא שכגו :!הב ורג רשא שכהירגמ
 %רכזאו שכתא םידבעמ םכירצמ רשא רארשי ינב
 קרוהי ינא -לארשי ינבל רמא ןכל : יתירב זרא
 יתלצהו םכירצמ תראלבס זרחתמ סשככתא יתאצוה

 קריוטנ עורזב .שכתא יתלאגו. שתדבעמ שככת
 יתייהו סכעל יל שככתא יתחקלו : שילדג שכיטפש%בו
 פככיהלא קדוהי ינא יכ םכתעדיו שכיהלאל שכל
 יתאבהו : םכירצמ תולבס תחתמ םככתא איצומה
 התא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םשכתא
 השרומ שככל התא יתתנו בקעילו קחציל שכהרבאל
 אלו לארשי ינב לא ןכ קדשמ רבדיו !זדוהי ינא
 %%%%%% השק הדבעמו חור רצקמ השמ לא ועמש

 רבדיו
 ךלמ הערפ לא רבד אב !רמאל השמ לא קדוהי
 רבדיו + וצראמ ללארשי ינב ערא חלשיו םשכירצמ
 ועמש אל לארשי ינב ןה רמאל הוהי ינפל קדשמ
 רבדיו :םכיתפש לרע ינאו הערפ ינעמשי ךיאו ילא
 לארשי ינב לא וכוציו ןרהא לאו השמ לא קדוהי
 לארשי ינב תא איצוהל זכירצמ ךלמ קדערפ ראו

 פעפ)

 6. רומא 108, 264; קזזתס 100. | לארשי -- ל , 6מ.11ם. 2.
 יתאצהו ף, 18,136, 178, 7- םככתא - - - תרחתמ ,/

 129. , זרחתמ -- תדבעמ תחתמ פְפ. | תרולבפ 8%
 136, 247 ; קנגתס 80, 83,1%5. | םכתדובעמ 84. | יתלאגו -- גו
 (טק.:4. 0, ערזב 1,108,1%0, 193: 4 םביטפשבו --

 םכ ,6. םבילודג 13: 69: 75: 59: 999 6 175%

 103, 248 : (סזזנס 7.

 7. יתהקלו -- ח ₪00.15 זזז.  םככתא--כ 9.  יתייהו --
 יתיהו 80. | םכבל -- םכהל זו 165244. | םבתעדיו - - שנת

 4 69. | איצמה 9, 60, 109, 112, 16, 180, 260 -י ; 4---א ,

 תרחתמ -- ת 2" טק. 146 9.  םכירצמ תולבס כ. 148
 ז-רלבס 1, 4,6, 17, 18, 75, 81, 8 5 ,ץ,6

.4 ,253 ,244 ,239 :237 ,227 ,106 ,166 ,158 ,155 

 8. יתאבהו ; 9. | יתאשנ , 157 -- ' . 69. |  תרא ,

 100. התא 1*--התוא ףְפ.  םכהרבאל -- םכה , 5. 11. 4
 קחציל -- ו בקעילו -- ב ,. 109, 186 -- טק. 12

 התא 2"-- תא טק. זג8 144. השרמ 1, 4,18, 60, 80, 82,
 10, 150, 155, 179, 6. ו

 9. רבדיו--הבריו 1.  השמ -- השמ הוהי 69. לא 1", 7.
 לארשי -- ל . 18,151. | אלו -- אל זז 1. | רצקמ -- רצוקמ 2
 -- רוצקמ 129. | הדבעמו -- ו \ 155. 157 =- הדובעמו 4 5, 2

2 ,69 :17 

 ני בד 75 רא , 9.

 ז2. רבדיו טק. ג" 4.  השמ -- ןכ השמ .,.

 146. אל -- אלו 152. | ילא -- לא 4.

 95. לרע ינאו הערפ ינעמשי טק.146 0.
 18 -- יניעמשי 6, 84, 109 -- ינעזכ טק. 18- 1

 253. | םביתפש -- פש טק. צג"
 14. לאו השמ -- לאו רמאל השמ 176.  השמ -- ל השמ וז
 -- חשמ 261. | ןרהא -- רמאל ןרהא זוז. | םכירצמ ץראמ --

 וצראמ ף. י

 רמאל 5%

 ךיאו -- ךיאו השמ
 ינעמשי -- ילאעמשי
 לרע -- לרע שי

1 

2 

 להב זז 0 א.

 רשא תא הארת התא ------775-77

666410 161% 1. 

 - -ריירררהדדדה - לא ?דוהי רבדיו
 --ריהד הדחה - לאו - - - - - - האראו

 תאקנ - -- ---- דד רד חחח
 הרכזאו - - ----- דד דה דדדד

 - 7-77 - תולבס -------7 7777

 --- רה -רררדיידררדהח שכיטפשמבו

 ו - ת*לבס - - - - - - א*צומה

 ןרמא' - - - -- 7-7 ה ההרה
 יכ שכירצמ תרא הדבענו ונממ אנ לדח קרשמ לא

 --- !רבדמב ונתוממ סכירצמ תא דבע ונל בוט

 6 4 וז 2

 ז. התא -- תתא 7. רשא -4  י

 4. יתירב תא ; 6. תא ג 6, םכולדנ 6
 7. םכניהלא -- םכאכיהלא 63. = איצומה 61, 64, 65,197,

 תרולבכפ 2 66, 66, 127, 197, 221, 4-

 8. םככתא -- כ ,- ידי ללי

 9. ינב לא -- ינבצל 7.
 10. הוהי -- הוהיא 7-

 12. רמאל ,197. .ךיאו -- א טק. 4

 דובש 7-

 וממנה

 ה כעת.

 1. התע השמ -- התע לא השמ 17ס. | התע --ת טק. 146 2
 רשא -- םכתשאבה רשא 80 -- תרא 109 -- רשא תרא 8

 ;וושעא -- א [0ק.186 99. | הקזח , 200. | וצראמ 06 הצראמ

 2, רמאיו - - - רבדיו 110 ]סת ל. 13. | לא םביחלא רבדיו
 ותג]סוס. רבדיו ץסא תו4]סז) 65 סתתאו4 ; 16 -- תג8]סז ג

0 ,277 ,271 ,260 ,180,193 ,177 ,170 ,151 ,125 :95 :18 ,9 

-0, -- 300'1 ,286 ,284 ,283 

 2. בקעי לאו , 4. יתעדנ 9.18, 116,168,368 -- דו ק.

 14. 100. | םבהל -- םכהל אל 9 -- ל םכהל
 4. יתמקה -- יתומיקה 152,193 -- 'תמיקה 2.4, 7 1%

 60: 75: 84; 89. 94, 101, 108, 10 ,,,,,,ץ

 200, 226, 237: 248, 249, 260, 70 601,602 ; קעותוס 80, 4.

 תרא 1", 100 -- 589 12%. | םכתא 0ק.188 144. - תא םבהל

 109. | ץרא 1", 129. - ץרא תא ןענכ , 60, 75 -- 515 4.
 ' תא 1%-- תאו 18,1ף%5. | םכהירוגכ 02
 111,132,150,1ף244,300,2,226% ; קזותס 80,156; תטתס 4.

 6. תרקאנ , ז03. | לארשי -- 'רשי מ. ]ות, 108. | םכידבעמ
 עפ ::1 -- םבידיבעמ 0, 13, 17: 60, 75. 84, 108, 120, 112

 193,150:15%: 249 -- םכדיבעמ 1%8. | רוכזאו 5, 13 ; קזנתס
-155 ,69 



 1. פפא. זזל

 ינב שכתבא תריב ישאר קדלא* | ! םירצמ ץראמ
 הלא ימרכו ן*רצח אולפו ךונח לארשי ר*כב ןבואר
 דהאו ןימיו "לאומי ןועמש ינבו + ןבואר תאחפשמ
 תראהפשמ קרלא זרינענכה ןב ללואשו רחצו ןיכיו
 ןושרג שכתדל%תל יול ינב תרומש קדלאו + ןועמש
 זראמו שכישלשו עבש יול/ ייח ינשו יררמו תרהקו
 ! שכסת%חפשמל יעמשו ינבל ןושרג ינב% : קדנש
 ייח ינשו ראיזעו ןורבחו רהציו שכרמע תרהק ינבו
 ילחמ יררמ ינבו : הנש תאמו םשכישלשו שלש תהק
 חקיו : שכתדל%תל יולה תר*חפשמ קרלא ישומו
 זרא ול דלתו השאל ול ותדד דבכו! עזרא שרמע
 קכרמע ייח ינשו %%%< %%%% %*% השמ תאו ןרהא

 גפנו חרק רהצי ינבו : הנש תאמו שכישלשו עבש
 : ירתסו ןפצאלאו -לאשימ -ראיזע ינבו |: ירכזו
 ןושחנ תוחא בדנימע תב עבשילא תא ןרהא חקיו
 תרא אוהיבא תאו בדנ תרא ול דלתו זרשאל ול
 קרנקלאו ריפא חרק ינבו ! רמתיא זראו רזעלא
 ןרהא ןב רזעלאו : יחרקה ת*חפשמ הלא ףסאיבאו
 זרא ול דלתו קרשאל ול לאיטופ תונבמ ול חקל
 ! סשכתאהפשמל כיולה רובא ישאר קרלא סחניפ
 ואיצוה םכהל קרוהי רמא רשא קרשמו ןרהא אוה
 שה :טכתאבצ לע םכירצמ ץראמ לארשי ינב תא
 ינב תא איצוהל שכירצמ ךלמ הערפ לא שכירבדמה
 יהיו = | ןרהאו קדשמ וה םכירצממ %%%% לארשי
 רבדיו + םכירצמ ץראב השמ לא הוהי רבד םכויב
 הערפ לא רבד הוהי ינא רמאל קרשמ 'רא זדוהי

 תת

 ילחמ , 54. = הלא -- םבה הלא זוז. | תרחפשמ -- תר \ 60 --
 תוחפשמ 13 89: 90, 120, 193, 251, 260, 615 ; קנס 1.

 םכתדלתל -- םכתודלותל 260 -- םכתדלותל 5, 6, 13,171 : קנגמס
 8. (סעו6 128 -- םבתורלתל 84, םגמס 4

 20. תא ,170. | דבכי 108 -- ד ב 6. מם. 2.
 ותדוד 13, 132, 193: 244: קוס 820 ול 27

 םכרמע 2"-- םכרמע תחק 95. | עבש קזותוס
 -- יישלשו 9. | תאמו ,4

 21. ירכזו -- ירתסו =.
 ו לאיזע -- ל , חח. 1ות. 109 -- לאיזוע 1

 תדר -

 תא 2.

 .18. | םכישלשו

22. 0. 

 7 לאשימ -- + 9 6 "בתיסו 0.
 21. ןרהא ,191. תא 1", תוחא --ןורהא תוחא ספ

 -- תוחאל 5 -- תוחא תב 6 תא 2"-- תאו 199 -- ,
 בדנ -- ב , 9. | תא 3%-- תאו 6, 6, 80 ,,,,7%
 191,1פ, 200, 380 4, 602, 603 : קזגנחס 4, 15% -- קזומס לא 4.

 רמתא 4.

 24. ריפא -- ריסא אל 5-
 ו ,129. הלא --ר הלא ג.

 קזנתוס 0.

 2%. רועלאו -- רועלא תאו 107. = ןרהא --ןהכה ןרהא 9.
 תרנבמ 1 -- תונכמ 4. סחנפ 5: 7515 82, 84,100

 1 ,,, 7 178,181,ז3, 226, 227, ₪ 248, 0

 277, 279: 283, 284, 286, 288, 601 . םכיולה -- םכ ,9-

 םכתחפשמל -- םכתוחפשמל 13,193 -- ,חפשמל 152 -- םכתדלותל
 69 -- ₪5 טק. 8.

 26. ואיצוה --' ,75-

 הנקלאו -- הנ , 8ה. ]1ם. 1%2 -

 תוחפשמ 13, ,ָ,,,60

 לארשי --- לא , 8ם.]:ם. 1%2--ל , זוג.

 םבירצמ ץראמ , 109. | ץראמ , 223. | םכירצמ ,וג7-  םכתואבצ
.4 260 ,103 ,81 ,13 

 26, 27. םםירצמ --- --- לע . %4-
 27. שבה ץוווגס ןה ז:1 --אשכה 14. הערפ ו םכע
 קזומס 177. | םכירצמ , 6. איצוהל -- א . זרא
 אלי לארשי -- לא א ות םכירצממ -- | 8 ץראמ
 4, 1סֶקְ, 136 196 ' קוומוס 24+ ןרהאו השמ < השמו ןרהא

14 

 28. לא -- תא
 20. לא הוהי גק. זג 5. | לא -- ינב לא 5. | השמ --
 לאו השמ 5. = הוהי ינא , 9,166. | םבירצמ , 155. לכ 8

 רבוד 13, 0. ךילא -= ךילאל 6
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 25 אס .4 \ 8

 --ררדררדידדרהד קדלאו ---777-7
 - הד ד ןורצח - < - = ד <.ה/רוכַב - ה
 - - ההררי הד = = = 7. - תוחפשמ
 זרוחפשמ - - - 777777 חה ד רהצו - - -
 = - = םתדלותל - - = 5 = ה כ ה ה ה הית -
 קי ב ב יש "ה זרהק%
 : םהוחפשמל - ---- - - - ינבו - - - - -
 קיל כ ןףבחא = 4 בד כ דה -

 - : שכתדלותל - - - זרוחפשמ - - - - -

 --דדדד זשכתחא םכירמ תאו - - - -- - -
 - ריר ירד דחה - שש
 - --- [פשלאו - -----דדרדדדד

 - - 7 רומא -------ררד הדחה ד
 ---רררדדהד תוחפשמ - - - ףס*יבאו

 : שכתוחפשמל %יולה - - -----7-777-

 ו -- םכירצמ% ץראמ - - -

 2 5 צץ

 14. ישאר , ז27. | םכתובא 61, 62, 64, 65, 66, 127, 107, 1.

 1%. דהאו -- דחאו 63: 64, 65, 66, 183, 197, 221, 313: 334. 42
 54, 04 16. נב | 27 םכתדלותל , 5.

 . ותדוד 127. | םכתוהא 61, 62: 62, 64. 65, 66, 127,

 22. ןפצילאו ₪ ןפיצלאו 463 1100.

 23. ןושחנ -- ח , 2. תרא 3% קמתוס תאו 4
 24. הנקלאו -- אנקלאו 7.

 26. רמא -- א 10ָק. 784 27/5-כה 27.

 זכה.

 14. ריב , 193 -- תיבא 11. | םכתבא -- םבתובא 12, 6

 שך  ף6כ 242. " ןבואר :"--ו, 109. "לרוכב 4,123. 692
 ורב דדו, וכ2,116,191,1000 227,220"

 קיל 251: תותס ז5-  ןורצהי זו 4: 2,718 607

 וכ 0, 50. 100, זז, 120 1222 300 150 152, 155, 158,

01 ,248 ,247 ,244 ,210 ,226,227 ,22% ,221 ,106 ,170,185 
 6031 3 קזוס תרחפשמ -- תוחפשמ 13, 19, 84, 99, 3

 248, 249, 252, 260 ; קזומס 139,170 -- חפשמ 69 -- תיערז 1.

 ןבואר 2"-- ו ,-

 1%. דהאו , 151 -- דהואו 152, קזותס

 166, 260 -- רחוצו 10) -- 0.
 רחצו -- רהצו
 תרינענכה -- תיענכה 150 -

 ת,13. | הלא -- ה 199.  ןועמש תרחפשמ הלא ,.
 זרוחפשמ 13, 60, 89, 181, 24, 260 ; קזנתס 0. ןועמש --

 ו \ 282 -- טק. 14

 16. הלאו -- ו ,0- םכתדלתל -- םכתודלותל 227 --
 שכתדלותל 0 ו 5 020 232

 +סז6 128 -- םכתודלתל 84, 18: ; םטמס 4 ןשרג 4.

 | תהקו -- ו \ 173. | ינשו קוגתתס ינשי 4. | עבש יול קת,
 םכישלשו -- םכ 9.

 17. 00. , 100-588 8. | נב -- ינבו 65,

 260 ; קתותס 8 -- 'נבא 4 ןשרג 1, 9 -- ןועמש 4.

 םכתחפשמל , 84 -- םכתוחפשמל 13,111 --םכ ,19 -- םבכתדלתל
.01 

 18. 00. ,10). | תהק - - - - - םכרמע , 81. | ההציוו -ר

 ₪םק. 945 9.  ןרבהו 1,9,129,ז55,180.  לאיזועו 13:60 84
 םכישלשו -- 'ישלשו .

 19. 4 יררמ 46 השאל 6סתו. 20 (טק.ז8. 184. | *ררמ 94 6,



 הפפתמב

 רמאיו : ךילא רבד ינא רשא לכ תא םכירצמ ךלמ
 ךיאו םפיתפש לרע ינא ןה קדוהי ינפל קרשמ
 : הערפ ילא עמשי

0 

 2% 0 כ. ני

40 

 6. תו זכו זו

 הערפל שיהלא ךיתתנ האר השמ לא הוהי רמאיו
 'לכ זרא רבדת התא |! ךאיבנ היהי ךיחא ןרהאו
 תא חלשו הערפ לא רבדי ךיחא ןרהאו ךוצא רשא
 הערפ בל תא קרשקא ינאו :וצראמ ירארשי ינב
 ! םכירצמ ץראב יתפומ תראו יתתא זרא יתיברהו
 םכירצמב ידי תא יתתנו הערפ שכ*לא עמשי אלו
 ץראמ לרארשי יגב ימע תרא יתאבצ זרא יתאצוהו
 יכ. םכירצמ ** ועדיו ! שכילדג םכיטפשאב ושכירצמ

 תא יתאצוהו טכירצמ לע ידי תא יתטנב הוהי ינא
 רשאכ ןרהאו השמ שעיו :םשככותמ לארשי ינב %%%

 הנש סכינמש ןב השמו ( ושע ןכ שכתא הוה' הוצ
 : הערפ לא שרבדב הנש זכינמשו שלש ןב ןרהאו
 רבדי יכ :רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו
 זרפומ %% %%% זככל ונת רמאל הרערפ םככ*לא
 הערפ ינפל ךאלשהו ךטמ תא חק ןרהא לא תרמאו
 ושעיו הערפ ללא ןרהאו השמ אביו |! ןינתל יהי
 ינפל והטמ תא ןרהא ךלשיו הוהי קדוצ רשאכ ןכ
 הערפ םכג ארקיו + ןינתל יהיו וידבע ינפלו הערפ
 קכירצמ ימטרח פכה כג ושעיו וכיפשכמלו שכימכתל
 שכצנינתל ויהיו והטמ שיא וכילשיו : ןכ שכהיטהלב
 הערפ בל קזחיו ! שתאטמ תא ןרהא הטמ עלביו
 הוהי רמאיו : הוהי רבד רשאכ שכה*לא עמש אלו
 ! כעה %% חלשל ןאמ הערפ בל דבכ קדשמ 'רא

 זכה.

 ף. 0 םביטפשב -- םביתפשב 17. = םכילודג 13: 69
 120 136: 155 103, 260 ; קזננגוס 0,

 5. 00. 55 18.  יכ, 80. יתוטנב 13,1ז1,ז96. תא ו"
 475: 80: 84 109, 120 4 םכירצמ לע - םכירצמב רשא

 15%.  יתאצהו ף, 84,107, 227 -- יתאצוהו יתאהו 69. | ינב -

 *ךי םככתוכ 4.

 6. שעיו -- ש \ 84. | םכתא -- םבתוא ג, 14 -- ותא
 ושע -- השע 181, (סא6 1.

 7. םםינמש 6,153,132. | הנש ג" ספ 4.

 הנש םבינמשו , 69- = ןרהאו -- ןרהאו לשו 9.

 םכינומשו 13,132: םקתממס ז%% -- םכישלשו 1.
 הנש שכרבדב 185 --נש 8ת.1גת. 152,  שכרבדב -- םכרבדא
 8. רמאיו -- רבדיו 176. | ןרהא לאו -- ןרהאו קס. | '

 9. םבכילא 9 80, 84,107,108,100, , 1

 שלש ןב ןרהאו
 םכינמשו -=-

 הנש 27%--

 196, 227: 244, 248, 260, 282, 281 ; קזותס 81,1%%. הערפ ו"

 15 6. | .רמאל , זז. | תפומ םככל -- תפומ תוא ונל ונת 0.
 תפמ 18. | תרמאו -- ת ,136. | חק ןרהא לא טק. 4" 4

 ךתמ 0. 84. 1. יהי - ויהיו 4.

 זס. אביו -- אב 0.18. 155. | ןרהאו --ןרהא 80.  ןכ , 75.

 הוצ ₪86. 128. - הערפ ינפל והטמ תרא ןרהא ךלשיו 55 4.
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 םביעדרפצב -- ע ,- נק. זג5 80. | ןרהא -- ךיחא ןרהא 109. | חרא ז", 0
 :. ירדחבו -- ירדעבו 221. = ךיתוראשמבו 64, 221, 363 1100. 1789, ךטמב -- ךטמב ךהו 615 -- ךישמב 60. לע %

 4. םביעדרפצה -- ע , 62. = הנה -- הנה אא 127. | םביעדרפצ

 -- םבימעדרפצ 1 ירדחבו -- ירדעבו 1. יתבב
 -- יתבבו 61, 62, 64,66, 197, 1. ךירנתבו 2.

 ךיתראשמב -- ךיתרהמאבו 62 -- ךיתוראשמבו 64, 221 --
 ךיתראשמבו 6ז , 6%, 66, 127, 197, 1

 . ןרהא 1:%-- ןרהאאא 62. | תורהנה -- תורהנאאה 71.

 לעו :"-- לע 36111002.  םכיראיה ₪ םכיאריה 64, 14.
 לעהו -- הלעהו

 7. שכהיטהלב -- םבהיטחלב 7.
 9. ריתעא -- ריתעה 62, 64, 183, 197, 1. תירכהל 22

 64, 6%, 66,127,197,221,363 11002. םכיעדרפצה --ע , 64-

 שו

 ת פפה.

 27. ]אמ -- [יאכ

 זלס. הנה 170. | תא תטתס לא 60. לכ, ,",,90.
 ךלובג -- ו. 18, 101, 107, 100, 111, 144,150 2 176. 5%

 184,103, 223, 2600-- (טק.125 155,175.  םכיעדרפצב -- ר 2:

 * 28. םביעדרפצ ראיה ץרשו , 107. | םכיעדרפצ -- ע . 13 -
 "יעדרפצ 152 -- קזצגס םכיעידרפצ % -- פ טק. 41. 4 ולעו ואבו

 ₪ 120,136. | ואבו -- ךילע ואבו 6ף0 2.  ךיתיבב %6
 226 --ךיתבב 6%0 2.  רדחבו < דרחבו 282. | לעו --
 ךיתטמ 13. 69, 158 -- ךתסימ 4. ךידבע -- ל 2

 ךימעבו ד. | ךירנתבו 181 -- ךרונתבו 80, 84, 109 4

 193,227 -- טק.ז48: זפ9. - ךיתוראשמבו -- ךיתראשמבו 4, 5.
,132 0 ,94 ,80 ,84 ,80 ,75 ,60 ,18 ,9 ,6 

 170,196, 22%, 226, 00 ; קצומס 3 -- ךתראשמבו 107, 227 --

 ב ,9-

 29. הכבו -- ךבו 1. ךמעבו --ךימעבו 17.19 -- 69.

 ךרבע 9,177. | םכיעדרפצה -- ר ; 99 -- םםי



 עתפתב ך 1

 ! ;דנראשת ראיב קר ךמעמו ךידבעמו
 רבד לע הוהי לא השמ קעציו הערפ שכעמ ןרהאו
 ! הערפל שכש רשא סכיעדרפצה
 תארצחה ןמ% שיתבה ןמ שיעדרפצה ותמיו השמ
 : תראדשה ןמו
 ; ץראה שאבחו
 רבד רשאכ םה*לא עמש תילו ובל זרא דבכהו
 16.12 הטנ ןרהא לא רמא השמ לא הוהי רמאיו : הוהי

 םכאנכל היהו ץראה רפע תא ךהו ךטמא *** תא
 תק 053 רק .תרא .ןרהא .שיג- ןכ רשעיו (.  םםירשמ ץהא בב
 שכדאב םשכאנכה יהתו ץראה רפע זרא ךיו והטמב
 ץרא "לבב .םכינכ קדיה .ץראה .רפע .רכ .קדמהבבו
 ! םכירצמ
 ! המהבבו שכדאב םאנכה יהתו ולכי אלו םינכה תא

 זכיטטרחה -.- - 19.15 אוה שיהלא עבצא הערפ לרא זכ*מטרחה ורמאיו
 רבד רשאכ שהאלא עמש תגלו קדערפ בל קזחיו
 20.16 בציתהו רקבב שככשה השמ לא הוהי רמאיו : הוהי

 וילא תררמאו המימה אצו %%* קרנה הערפ ינפל
 ! ינדבעיו ימע ** חלש ;רוהי רמא זדכ

 ךידבעבו ךב חילשמ יננה ימע זרא חלשמ ךניא

 תא םכירצמ יתב ואלמו ברעה תא ךיתבבו ךמעבו
 ! הרילע שפה רשא .קרמראה בגו ברעה

 קרילע דמע ימע רשא ןשג ץרא תרא אוהה םכויב
 קדוהי ינא יכ עדת ןעמל ברע שכש תרויה יתלבל
 ! ץראה ברקב
 %% %%%%% %%% %%%% קדזח תר*אה קריהי רחמל
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 12. סת. 199. | ושעיו -- שעיו 84. | טיו -- הטיו 102 -

 02.18. 136.  והטמב קמפ והיטמב 69. | ץראה ------ יהתו
 80. | םםינכה 69.  המהבבו --חמהבבו 91.  לכ--- לכו

 683 יס ; קננמס 15% -- לכא 12% -- טק. 4. םכינכ =

 םכנכ 5, 120, 225, 389 2, 6024

 13,14. המהבבו -- (18) -- רפע לכ 8

 1 םכהיטלב םכימטרחה -- לא םכימטרחה
 םכריטהלב םביהלא עבצא הערפ 109. | םכימטרחה --- םכימוטרחה

 חיו אוה םכיהלא עבצא הערפ לא 107 -- םכימוטרחה 94,
 193 --' 18,169. | םבהיטלב ₪ םביהטלב 251. | איצהל 80 --

 אצוהל 84 -- יצהל 180. | תא | 5.178. | יהתו ולכי אלו םכינכה
 ד םכינבה ,\ 69 -- םשםנכה 5, 18, 84, 100, 120,175,

 264 ; תטמ6 168 -- םםיניכה 9. | םכנכה -- םכניכה 84 --- םכונכה
 1%2.281. - םכדאב , 166 5 המהבבו --ר ,.

 18. 00. 199.0 ורמאיו ק.ת85 0.  םכימוטרחה 1
 196, 239 -- םכימטרחה 1. 4: 6 9; 13, 60, 80, 89, 05, 107, 2

59 .184,185 ,1%8,170,178 7 +17 

:2 ,288 ,2834 ,282 ,270 ,270 ,260 ,253 ,244 ,227 ,226 ,223 

 תזנותס 99 ; 1066 130. | הערפ לא , 69,107. | םביהלא --י ,-

 אוה -- איה 6.9: 139: 253; 650 2, 651 ; קנס 80. | בל -- תא
 בל 1460 ,=כהילא ₪ 2200 100 111 103- .  רבד , 0.

 16. השמ -- ה , אם.11ם. 152. רקבב --רקכב 261. הערפ
 193 -- הערפ הוהי 5. הנה -- הנהו 17, 18 -- פנג 4.

 אצי 6, 18, 7ף, 108, 135, 184, 100, 227, 248 ; קזנמס 78

 --(טק.ת86 168.  ימע - מע תא + 8

193, 226 7. 

 17. םכא , 166 -- ןאמ םבא %,.
 יננה הנה 109.  חלשמ

 ךדבעבו 5,199. ךיתבבו ךמעבו

 ברעה - - - ואלמו . 4, 60, 152, 199. | ברעה 1*-- בורעה 0.
 כנו ברעה תא םכירצמ יתב , 151. | תא ך" זז --ת

 9.  המדאה --המדאה תא 4, 109, 136.5 הילע קזומוס םכהילע 75-
 18. יתלפהו 4. 18, 69, 9, 107, 1089, ,,, 8%

 223, 244, 260 -- יתאלפהו 17 יתאלפהו 19. 1-רא --

 תרא רמאל ספ. | ןשנ -- ןשונ 6,260. = הילע -- ל 0.
 155.  בורע 90 1 +,

 19. תרודפ ף, 17, 18, 60, 84, 108, 120, 132, 136,

 16 220, 244:  קזנתגס 4, 4. ןיב - ןב 84,111. ןיבו -

 ימע תא , 8. יננה -

 ךב א9* ךידבעבו א ס יבש

 ךתבבו 109- תא 2% =

5 8.0 2. 4 

 12.8 השמ אצ'ו

 ז 3:9 :לבדכ:.הוהי שעלו

 ! תודשה -:- 14.10 שארמח םשארמח םשתא ורבציו

 ג .11יקדחוהה דתיה וכ הדעהפ ף4ר'ו

 18.14 איצוהל סכהיט*לב שכימטרחה ןכ ושעיו

 21.17 םא יכ

 22.18 יתילפהו

 21.19 ךמע ןיבו ימע ןיב זר*דפ יתמשו

 ₪ ס 1 א.
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 וה ןמו- די | דו רה ל רכה דה הפו דפ

 קכירמה שםירמח

 ור 4. ה

 ---=---- 1-1... ו ב

 שש 0 0 חי מ 0 0 0 0 0 0 000

 | רה | ה | קו | | דה כ קמ ה | 0 ה רח 0 0 0 0 0

 ה 0 ה 0 0 0 מ 0 0 0

 תא | ד 0 00 0 700-

 ה = ה 0 0 70 0-0 =

 ה ויל שסשבנבבת ב. -

 ו | 0 ה 0 ה כ ה 0 0 0 0 ₪0 ₪ ₪ ₪ ₪ = =

 0 0-0. = 9 | )7,767 א ון | ₪ ₪ ₪ ₪ =

 0 0 0 ₪ | ]ול | ₪ 0 0 ₪ ₪ ₪ = =

 - = 0 0 == | |ל /[[//[ )) .-₪ 0 0 0 0 ₪ 0 "0 ₪

 - | 8 ה | ה ה 0 כ ה 0 0 0 0 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ = ₪ =

 ₪ 0 ₪ ה ה ה | ל ל 0 0 ₪ 0 0 הש 0 שש 0 0 ₪ 5 ==

 הל ה ה ה ל ל | ל 0 700 0 0 0 0 0 0 ₪

 | = = 0 ₪ ₪ = 5 ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ = ₪ == ₪ א

 לא ןרהאו השמ אביו קרזה תרואה

 ימע תרא חלש הוהי רמא הכ וילא ורמאיו הערפ

 .2 2 5 ב ₪

 זז. ראיב -י 1
 13. ןמ -- ןמאאא 7.

 14. שאבתו < שבאתו

 16. לא 2", 66. | ךהו -- הכהו 1.
 ז7. המהבבו -- מ , 63. < לכ ,7.

 18. םכימטרחה -- ח \ 6%. = םכהיטהלב -- םכהיטחלב 6, 1.

 ז2. ןרהאו ,\ 62., קעציו --ע טק. 1.
 ןמו 1"-- ןמ 363 0.

 15. אלו ,7.
 רו

 23. זרודפ 1%-- תרואדפ 63. | לא --לע 36311002. שכה -

 דמע ימע 1. רמע , 127-

 אפ

 ךידבעמו -- + . 109 -- 58 1.
 200 -- ךאמעמו 4.

 8. ןרהאו \ 5,109 -- ןרה ₪0ק. 148 80.  םכיעמ 107. | קעציו

 ל 18 -- נק. 14. 4 םביעדרפצה -- םככעדרפצה 6.

 9. ותמיו -- ותומיו 13 -- טק.185 144. | םכיתבה ןמ , 1.

 ןמ 1"-- ןזמו 7,129 -- ]מ רשא 100. | ןמ 2%-- ןמו
 75, 99, 03 199, 244, 240, 180 4 : קזומס 15% --

 ןמא 128. | תוריצחה 69 -- תורצחה ף, 5

 112,136,186,101.196,226,227,240,270,282,281,284) קזוזמס

 1,80.  ןמו -- ןמ 177,186. | ץרושה ,75
 54, 80,100,129,132,191,226,227,244,26ס0 ; קוצוהס 4, 4

 1:0. ורבציו -- רבציו 103 -- * טק. 40 0 םבתוא
 םכרמח 1%- םםירמח +,

 1זס 11ז,ז25,120.112,136,1%5,179,186,103, 226, 227 4

 253,260 ; קמתס 2,4,5. | םכרמח 2"--- םםירמח 7%

 60: 84: 95, 107, 108, 100, זזז, 12%, 120, ,,5

,286 ,282 ,260 ,2%3 ,244 ,230 ,227 ,226 :193 ,178,185 

 ךמעמו , 5, 80 -- ךימעמו

 659 עת: קחתס 4,5. ץראה ,1.

 < זו.יכ 178.  התיה -- התייה 132. | החורה -- החוורה 5.

 רבכהו -- דבכי) 4." " תא , סט."  םכהילא 0 13. 69, 8 זז
 156,168, 193 ; קזותוס 1

 12. ש00- +. השמ -- השמ'א זז.

 תא הסנ ₪ק. 24 זזס. רמא , 84. | תא ז", 100 -- תא ךדי
 69. | ךטמ -- ךדי 18,160. | רפע -- פע טק. ז86 82. | היהו

 -- התיחו 120 -- ה 2" (טק.ז6 160. | םכיניכל 15% -- םכונבל

; 253 ,247 ,227 ,226 ,196 ,178 ,158 ,132 ,107 ,80 ,60 ,17 :13 
 וגוחס 170 -- םכאנכל 4

 ןרהא לא רמא



 הערפ-- -

 גפפמו

%%% %% %%% %%%% %%% %% %%%% %%%%% %%%% 

 ! הזה תואה היהי רחמל 24.20 ברע אביו ןכ הוהי שעיו |! %%% %%%% %%%% %%%%

 זכירצמ ץרא לכבו וידבע תיבו הערפ התיב %%% דבכ
 תרחשתו 25.21 השמ לא הערפ ארקיו ! ברעה ינפמ ץראה תחשת%
 26.22 רמאיו :ץראב םככיהלאל וחבז וכל רמאיו ןרהאלו
 חבזנ .םסכירצמ תבעות יכ ןכ תושעל ןוכנ אל השמ
 עכירצמ תרבעות זרא %חבזנ ןה וניהלא ;קדוהיל

 27.24 *ךלנ כימי ערשלש ךרד |! ונלקסי אצלו םכהיניעל
 : ונילא רמאי רשאכ וניהלא הוהיל ונחבזו רבדמב

 28.24 זדוהיל שכתחבזו שככתא חלשא יכנא הערפ רמאיו
 זרכלל וקיחרת תצל קחרה קר רבדמב םככיהלא
 | ; ידעב וריתעה
 וידבעמ% קדערפמ ברעה רפו קדוהי "לא יתרתעהו
 חלש יתלבל לתה הערפ ףסי ירא קר רחמ ומעמו
 10.26 קרערפ שכעמ השמ אציו + הוהיל חבזל שעה תא

 : הוהי לא רתעיו 31.27 רסיו קדשמ רבדכ קדוהי שעיו

 ! דחא ראשנ תל ומעמו וידבעמ% זדערפמ ברעה

 12.29 חלש אלו תאזה שעפב ג ובל תא הערפ דבכיו
 : שעה תא

1%. 

 ולא תרבדו הערפ לא אב השמ "כא הוהי רמאיו
 ! ינדבעיו ימע תא חלש םירבעה יהלא הוהי רמא הכ
 הנה !םכב קיזחמ ךדועו חלשל התא ןאמ כא יכ
 םירמחב% םיפוסב הדשב רשא ךא*נקמב היוה הוהי די
 קרלפהו :דאמ דבכ רבד ןאצבו רקבב םילמגב%

 אפ ב.

 180.  םבהניעל 227. | אלו -- אל 05,186 -- יב 4. ונולקסי 1
 69, 80, 94, 196 -- קס טק. ז8<

 21. םכימי , 69. = הוחיל -- הוהיל נאכ זז.
 ונילא -- וניהלא 6 ,ּ

 24. יכנא \ 69. | םבכתא ,\ 6. | הוהיל ,69.  רבדמב ,
 קחרה קר ₪ק.18: :7ז. קר 193. אל 171. | תכלל +.
 2%. הנה השמ % השמ הנה 80. אצי 4%
 158,189, 196, 226, 227, 230 - (טק. 14 0. ךמעמ טק. 7

 פג. | הוהי לא יתרתעהו , 18. | יתרתעהו -- ע ,107. | ברעה
 -- ברעה תא 13 -- קוס בורעה 0. הערפמ ,

 וידבעמ -- וידבעמו 1, 17, 18, 60, 80, 10, 136, 1ֶסָב, 198, 8 ;

 תווגתס 4,155: 3896.  ומעמו ,זז --ומעמו רהמ 152.  רחמ ,
 5,80 -- 585 69. | קר -- קר אל 69.  ףסוי 4 2

 1%2.181,1ס3 3: קזותס 81,233 --' [טק.:45 82,128. | הערפ
 ,80.  לתה---יב לתה 10פ -- אא לתה זֶסָג. | הוהיל הבול , 80.

 26. 00. 94.  השמ ,189.  םכעמ -- ןמ 4.

 וינפ 155.  רתעיו -- י . 89 -- קזומגס רתאיו ף.
 27. השמ ,(- ברעה -- ברעה תרא 109 -- בורעה 71

 239. | הערפמ -- מ ,6. וירבעמ - וידבעמו 12 5, 9 4
 69 132, 190, 193. 389 0, 615 ;: קזנגס

 28. אלו -- | . 9.

 וניהלא , +

 1. הוהי , 5. | הערפ לא אב השמ לא ₪02.14 9 אב--
 רבד אב 80. הערפ .129. | תרבדו--- תרמאו 60,12 ; 6

 75 7-19  'מע ג5. | ינודבעיו 13,194 --ינדב טק. ע3

 2. ןאמ , 129 -- ןאאמ 107. | התא , 78. = חלשל -- חלשל
 ימע תרא 46 ךדועו -- ךדוע 18 -- ךדעו 69, 80, 100 :

 תוגת6 168 -- דוע (טק.18. 18%. | קזחמ 4.

 3. הוהי ,178. | ךנקמב היוה טק. 3. 82. = היוח --ו ,
 רשא ,109. | םבילמגב םבירמחב ,150. | םכירמחב , 18% -

 תכירומחבו 209 -- םכירמחבו 5 -- םכירומחב 196 -- ם,
 םכילמגב -- םכילמגבו 5,17,602 ג קזוס 55-58 ןאצבו 17

 עא 0 ) 4

1 

4 

 7 א

 12 5 4 ו( ג.

 חלשמ יננה ימע קרא חלשמ ךניא כא יכ ינדבעיו
 ואלמו ברעה תרא ךיתבבו ךמעבו ךידבעבו ךב
 הילע שכה רשא המדאה םשגו ברעה תא םכירצמ יתב
 דמע ימע רשא ןשג ץרא תא אוהה סכויב יתילפהו
 ינא יכ עדת ןעמל ברע שמש רויה יתלבל קרילע

 ךמע ןיבו ימע ןיב תודפ יתמשו ץראה ברקב הוהי

 - - - וקאחרת
 --- אצא - ----רררדרדחהד = - 20.25 ךמעמ אצו' יכנא הנה השמ רמאיו

 וידבעמו - - - - -- הדחה

6 4 ₪ 

 - - תרמאו - ---------ד-דדדד

 שכירמחבו - - - - - - - - ך'נקמב האה - - -
 תצלפהו זכילמגבו

 85 ג צץ

 . לכב -- לכבו 363 סט.
 26. חבזמ -- החבונ 63: 64, 6%, 66,670. | החבזנ -- ה ,,2
 64, 65, 127, 197, 221, 4. םכהינעל 5. ונלקסי --

 ונאלקסי 7. 27. הכלנ -- ה ,
 28. קיחרה 64, 221. , וקיחרת 61, 63, 64, 60%, 66,127,

 29. אצא --- אצ'י 61, 63, 64, 65, ,,,7

 קר \ 65. | חבול 0166 החבזנו
 40. הערפ - ע , 4- 21. וידבעמו -- ע , 4

 2. קיוחממ 7
 3. םכירומחבו 61,671.

 אגע פא.

 ןבו 8. | ךימע 613. | רחמל --ל , 5,181 --רחמל עדת ןעמל
 107 -- ןעמל 2%1 -- רח טק. ג 4. תרואה 69: 75: 29

 108, 120, 152, 196, 220, 227, 244, 248, 261, 260 ; קנס 49
94 

 20. ןכ הוהי שעיו -- םכיהלא שעיו 1.  בורע 84,109.  התיב
 -ה \ 69. | .תיבו -- תיבבו 120,181, 681 כ ; 6 4. | וידבע

 -- ךדדבע 69. = ץרא --ץראה 1. | ץראה --ץ ,69. | בורעה
 10 -- (טע. 4 4.

 21. השמ לא -- השמל 18. 190,2%1,60,120,15%. | ןרהאלו
 --ןרהא לאו 17,136.  רמאיו -- ורמאי 13, 0106 152. | ןכל --
 ל 7.13. 196. וחבז --וחבז ורבע ג זז --וחבזי 80.  םככיהלאל

 -- םבכהלאל 260 -- םככיהאל 12

 22. אל -- ןכ אל זו1,157.- תרבעות 1%-- תבעת 5%

 69,109,168, 223.  וניהלא הוהיל חב 58 369. | הוהיל --
 הוהיל תרא 18: -- 58 69. | וניהלא --י 286. | חבמנ 2"--

 הוהיל חבזנ 80,369. תרא , 109.  תרבעות 2", 120--ו
 9,18,109,132,168,223,  םכהיניעל םכירצמ ₪ םבירצמ שכהיניעל



 זו תת. ז 3

 תומי אלו שכירצמ הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב הוהי
 רמאל דעומ הוהי ששיו ! רבד לארשי ינבל לכמ
 %%% %%%% ץראב הזה רבדה ** הוהי השעי רחמ

 תמיו תרחממ הזה רבדה תא הוהי שעיו + %%%%
 ! דחא תמ אל לארשי ינב הנקממו םכירצמ הנקמ לכ
 דע לארשי %%% הנקממ תמ אל הנהו הערפ חלשיו
 רמאיו ! ששכעה תא חלש אלו הערפ בל דבכיו דחא
 שככינפח אאלמ שככל וחק ןרהא לאו השמ לא הוהי
 היהו : הערפ יניעל המימשה השמ וקרזו ןשבכ חיפ
 'כעו שדאה רע היהו שכירצמ ץרא לכ לע קבאל
 ! שכירצמ ץרא לכב תאעבעבא חרפ ןיחשל המהבה
 קרזיו זרערפ ינפל ודמעיו ןשבכה חיפ זרא וחקיו
 חרפ זר*עבעבא ןיחש יהיו קרמימשה קדשמ ותא
 ינפל דמעל שכימטרחה ולכי אלו ! המהבבו םשכדאב
 .לכבו שאמטרחב ןיחשה היה יכ ןיחשה ינפמ השמ

 עמש אלו הרערפ בל זרא קדוה' קזחיו + םשכירצמ
 הוהי רמאיו : השמ לא הוהי רבד רשאכ שכהאלא
 תרמאו הערפ ינפל בציתהו רקבב שכשה השמ לא

 ימע תא חלש םשכירבעה יהלא הוהי רמא הכ וילא
 יתפגמ לכ תא חלש ינא תאזה םכעפב יכ :ינדבעיו
 ינאמכ ןיא יכ עדת רובעב ךמעבו ךידבעבו ךבל לא

 ךתוא *ךאו ידי תא יתחלש התע יכ !ץראה לכב |
 רובעב זפלואו :ץראה ןמ דחכתו רבדב ךמע תאו
 רפס ןעמלו יחכ תא ךאתארה רובעב ךעעהמעה תאז

7 6 

 120. ריר 1 םכדאה קותס המדאה
 תועובעבא ֶפָג -- תועבעבא 196.249,69,136,15% -- תועבעבה

 קזותס 4

 10. ןשבכה -- וקרזיו ןשבכה -

 155,282,283. - חרפ , 100,200. "
 11. ולכי 190. םכמטרחה 176, תטתס 168,170 -- םכימוטרחה

 ותוא תועבעבא 6%

 13.84.  דמעל , 69--דומעל 9,196,226, 300. השמ---הערפ

 193. | ןיחשה ינפמ \ 75. | ןיחשה ג*-- ןיחש 103. | ןיחשה 2*
 144. | םםימוטרחב 84-- םבימטרחב 70

 80, 8,95,101, 107, 25,,,,,,, , 

2 ,260 ,21 ,244 ,227 ,226 ,193 ,186 ,185 ,170 ,168 ,158 5 1 

 282 ; תומס 6,139. | םבירצמ -- םכירצמ ץרא 6.

 12. תא הוהי , 1. | תא ,; 69. | עמש -- עמש חלש 7.
 תכהלא -- םכהילא 9.60, 80,100,136,150: קזנמתס 128. ךשאכ

 =- רשאכ דע 69, | רב -- ר !סמ8. טק. 136

 13. בציתהו -- תבצהו 69. = וילא -- םכהילא 80. | רמא , 9.
 יהלא , 103. | חלש -- חלוש +.

 ינודבעיו

 14. חלש ינא -- ינא חלש ינא 10. | ינא --יכנא 69. | חלוש
 129.  יתופנמ 13,103, 260, 264 ; קזנתס 80. ךמעבו ךידבעבו

 ₪ ךדבעבו ךמעבו 109. | ךידבעבו -- ךדבעבו 84. | ךמעבו --
 ךאמעבו 6. | רובעב -- ןעמל 15%. | ינמכ -- והומכ 18 -- ינומכ

 17, 69, 136, 152, 193,196, 227, 2, 615 ' קזנתס

 1%. ךתא 1: 42 5: 6, 9, 18, 60, 80, 84, 80, 94, 5% זס

,240 ,244 ,227 ,226 ,22% ,168,180 ,158 ,155 ,150 ,132 ,129 
 ראו -- תא %-

 16. םכלואו -- םכלאו 109. | ךיתרמעה -- ד , 9. | רובעב 2"
 -=- רובעבו 18,75,181 ; קזגתוס 1%%. | ךתארה , 2%3 -- ךתוארה

 5,113: 84 89, 225, 226, 600 ; קזווס 128 --ךיתארה 1%2--ךאארה |
 401. - יחכ --יחככ 95.  ןעמלו --ו 1,150,188

 רפס -- רפפת וָפְפ. | לכב לא

 תא , 69, 103 -- 074

 5 א סע,

6 

11 

12 

0 

4 

15 
16 

 א.

 ןשבב --ןשבכה 1, 69,199 ; קונוס

595 1. 

 רו בר בר בר --.---

 השמ אביו תא
 קדוהי רמא קדכ וילא ורמאיו זדערפ לא ןרהאו
 ןאמ כא יכ ינדבעיו ימע תא חלש םכירבעה יהלא
 היה הוהי די הנה סכב קזחמ ךדועו חלשל קדתא
 זכילמגבו שכירמחבו םשכיפוסב קדדשב רשא ךינקמב

 הנקמ ןיב הוהי אלפהו דאמ דבכ רבד ןאצבו רקבב
 ינבל 'רכמ זרומי אלו שכירצמ קדנקמ ןיבו ללארשי

 קדזוה רבדה זרא ;דוה' השעי רחמ רבד לרארשי
 וו ו וצו ו 0 ב ג -- 2 7-- - - ! ץראב

 נווה 5 ב2 4-5 ב2 ₪ 2 2 3 2

 = - = = א|למ - ₪ 2 2 - 2-77
 = =< = = ו -

 וו וצובו - ה-2 2 ב 2 ב 208 בב

 וו וריי <> = ו ל

 כ /ש2עב8א < < - < = ב פר =

 = כ םכשטההב - - < = ₪25 ה 7-77

 - - רד הדדי דררה ח שכהילא

 "ומכ - - - -----7-- ה 7 7ח ד לרע
 ךת*א הכאו - - - -- 777 - ד דחדחחח

 7 יאר וה = ==! כ =

 גאגא. צג ₪

 5. 208 ץראב ?3טז2 60 12 11תסגזטנבו, 7. קזחמ -- קיזחמ
 הנה -- הנה אאא

 רבדה 2", 127 -- ר

0106) : 221 ,197 ,127 :65 ,64 :63 ,61 

 66. | םםירומחבו 7:
.5 186 

 8. םבבינפוח 71.

 9- לע 47-- לעו 61, 63: 64, 65, 66, 127, 221, 364 110.
 זרועבעבא -- תרובעבא 6: -

 10. רועבעבא -- רובעבא 4.
 11. ינפמ -- פ , 61. | םבימטרחב -- םכימטרחהב 6%.

 15. הכאו -- ךהו

 פאב

 4. הלפהו -- אלפהו ף,108: קוו :זז ; 0206 88 --ה 4.

 145 4.6. | םבירצמ הנקמ ןיבו לארשי < לארשי הנקמ ןיבו םכירצמ
 111,:69,8. | הנקמ ןיבו לארשי , 186.  תומי --- ת 1סת₪. קב
 14. 9. - ינבל --ינב 151,166,19פ3. | לארשי 2", 99 -- ג.

 ד. 14

 5. דעומ -- ו ,109,170. | רמאל -- רמאל רחמ 4. | רחמ
 076 השעמ 80. | הוהי 2%-- ףא הוהי 125 -- 0. 4 6.

 רבדה -- רבדה תא 1, 5: 17: 75, 84, 10ֶק, 11, 136,152
 61%,186,190,196,199,22%. | הזה ,

 . 6. תמיו טק. דג. זֶסָג- | הנקמ -- ה 0ק.1ג8 16%. | םכירצמ

 םק.זג. 18%.  הנקממו -- הנקמו 200. | ינב , 109. | לארשי ,
 186 -- ל ,

 7. הערפ ו + תרמ ,\ 176, 244 -- דחא תמ 6

 לארשי ,. 95, 170 -- לארשי ינב 15 6, 84, 136, 152, 170 וגז
 196, 200 6 בל -- בל תא 80 -- ובל 7.

 8. חיפ -- ח ק.146

 גסָג. | יניעל --יע ₪0ק.146 18%. | הערפ -- ערפ מ. 11ת.
 9. היהו 1" 0ק. 46 9. | לכ לע--לכב 12פ. | לע 2*--לע לע



 חפתת.

 יתלבל ימעב ללותסמ ךדוע !ץראה 'לכב ימש
 דאמ דבכ דרב רחמ זרעכ ריטממ יננה .! שכמחלש
 ;רדסוה םכויה ןמל םשכירצמב והמכ קדיה אל .רשא
 לכ תאו ךאנקמ תא זעה חלש התעו : התע דעו
 אצמ' רשא המהבהו שכדאה 'רכ קדרדשב ךל רשא

 ותמו דרבה שכה%לע דריו התיבה ףסאי אלו הדשב

>%%+ %%%% %%%%%% %%% %% %59%% 0%660%6%606 3% 

%%%% %%%% %%% %%% %% %% %%%%% %% %%%+ 

%%%% %%%%% %%%%% %% %%% %%%% %%% %%% 

++%%>%>%% %%%%% %%%%%% %% %%% %%+%%% %%% 

%%+ %%% %%%% %%%% %%%%%% %%%% %%%%% %%%% 

%%%% %%%%%% 2%%%% %%%%% %%% %%% %%%% %%% 

 ידבעמ הוהי רבד תא אריה |: א4%%% %%%% +%+%+%%

 ! שכיתבה לא והנקמ תראו וידבע תא סינה הערפ
 וידבע תא בזעיו הוה' רבד לא ובל שש אל רשאו
 הטנ השמ לכא הוהי רמאיו ! הדשב והנקמ זראו
 זכירצמ ץרא .לכב דרב יהיו שכימשה לע ךדי זרא
 ץראב הדשה בשע לכ לעו המהבה לעו שכדאה לע
 הוהיו שכימשה לע והטמ תרא השמ טיו. + םירצמ
 קדוה' רטמיו הצרא שא ךלהתו דרבו ת*לאק ןתנ
 תחקלתמ שאו דרב% יהיו : םםירצמ ץרא לע דרב
 ילכב והמכ זריה אל רשא דאמ דבכ דרבה ךותב
 ץרא לכב דרבה ךיו :יוגל התיה זאמ שכירצמ ץרא
 תאו המהב דעו שדאמ הדשב רשא לכ תא םכירצמ
 קרדשה ץע לכ תאו דרבה הכה הדשה בשע לרב
 תצל ללארשי ינב שפש רשא ןשג ץראב קר !רבש

 תעעעב

 20. תא 1%, 9 וידבע תא סינה -- וידבע תא

 א סינה זס. | םינה -- כ ק.145 152. | תא 2" תאו
 תאו -- לאו 0.

 21. םכש -- םכשא 80. | ובל -- תאזל םכג ובל 109 -- ובל
 תכיתבה 120. | תאו -- לאו 75, 80. | הדשב -- הדשב לא 8,

 קזותמס 103 -- םכיתבה לא 80 -- הדשב םכיתבה לא
 22. לא טק. 4. ת-רא . 42 5; 19, 89: 0412

 155, 248, 260, 264 -- ₪4 226. | לכב ,237 -- לכב ע 5--לע
 94,181,180,193,226. :םכירצמ -- (8) -- לע 7.

 םכדאה לע !טק.14. 7%. - םכדאה -- המדאה 136. | המהבה
 הדשה בשע לכ לעו טק. 36 15%. | בשע -- בשע םכירצמ ץרא
 9%. - ץראב -- ץרא בשע לכ לעו 129 -- [רא לכבו גְסָּג =

 ץרא לכב 5, 86, 107, 150, 206, 389 4 -- ץראב לכב 6.
 2. והטמ -- והטמ ודי זֶפָּג.- = תלוק 84, 226--- תולכ 6

 -- תולוק 206. | דרבו -- דרבו שא ונז -- רטמו דרבו 4.
 ךלהתו -- ה ₪ק.ז46. 120. | רטמיו --רב רטמיו 7.

 הוהי ,170. = 4 ץרא לע דרב 38 רשא לכ ססחו. 2% !טק. 731, ססת-
 [1ק8ז6, 173. לע -- לכ לע 129 -- לכב 6

 24. לתמ שאו טק. :4= תחקלתמ -- תחקלמ 4.
 ךותב 98 223. | דאמ -- ךינפל דאמ 186.  והמכ היה אל טק.
 1:5 4. היה ,199.  והומכ זק, 60,152, 103, 260 ; קזנמוס 0.

 םכירצמ ץרא לכב , 129 -- םכירצמב 107. | התיה -- ת ,7.
 1חו6ז ססתו. 24 6ז 25 : יוגל התיה זאמ ירצמ ץרא לכב דרבה דריו 6.

 2 25, =בירצמ כ = == = זאמ ,\ 4

 2%. םכירצמ , 19%. | לכ ,זקס. | הדשב =- הרשב חשע 4
 םכדאמ -- םכ ,(7- דעו -- דע 1. תאו 1-- תא 84 -

 ת 109.  הדשה 1", 15%. - ץע --ץע ה בשע זוז.  רבש

 -- ר 6א00508 טק. 145 0.

 26. ןשג --דרב היה אל ןשונ 109 -- ןשוג 120,260.  לארשי
- 5% 

 וצ וז

20 
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22 

-3 

24 
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206 

 610 א.

 24 8 4 1 ג א.

 הדפסה םשם"%%מל ------הדדרדדח
 -- -7- ךנקמ-----..דדדדדהה

 תו שעד שהילע - -- -- 77777 חה
 רמא הכ וילא ורמאיו הערפ לא ןרהאו השמ אביו
 יכ ינדבעיו ימע תא חלש םשירבעה יהלא ;דוהי
 ךבל לע יתפגמ לכ תא חלש ינא זראזה םכעפב
 -רכב ינומכ ץיא יכ עדת רובעב ךמעבו ךידבעבו
 זראו ךתא זדכאו ידי קרא  יתחלש זרתע יכ ץראה
 זראז רובעב םכלואו ץראה ןמ דחכתו רבדב ךמע
 רפס ןעמלו יחכ תרא ךיתארה רובעב ךיתדמעה
 שכחלש יתלבל ימעב ללותפמ ךדוע ץראה לכב ימש
 היה אל רשא דאמ דבכ דרב רחמ תעכ ריטממ יננה
 חלש התעו .התע דעו הדסיה שכוימל םכירצמב והמכ
 דאה לכ הדשב ךל רשא לכ תאו ךינקמ תא זעה
 דריו התיבה ףסאי אלו הדשב אצמי רשא המהבהו
 - - ריד 77 חח : ותמו דרבה זםכהילע

 -- רה 77 רבד לע -----77 -

 --ריריררררדדידרדהח תולוק - -
 - רד דרבה -- ----7ה7-ד-דד ד
 אב - 7 - ד חח דיווח ה חה חח

 פא ב א וש ד ה ל 7 םכירצמ %%%

 - ודעה ו

 5 ג צץ ב < ₪

 זְל. ךדוע -- ךרועו 61-
 18. תרעכ -- תרהכ 62. = הדסיח -- הדפויה +

 10. זעה 1% 68 27-- דא 64, 17,299 0046. 0/7: 2220 א,
 ןרחאו -- ר , 66. | הכאו א אכהו 62. | ךדוע -- ךדועו 1.
 20. לא -- לע +. 21. רשאו -- שא טק. 184 4

 23. והטמ -- ודי 62. | דרבו -- דרבה 299. | ריטמיו =.

 24. היה -- התיה 62. | התיה -- האיה 4
 2%. םכירצמ ץראב -- םכירצמב 2.

 26. דרב -- דראב 71.

 םעתגב

 17. 00. 9. | ךדע 80,10ְק,100,260. | ללתפמ 0
 80,107, 12) ; םטתס 4 םכחלש -- םכהלשל 10,169

 -- םכ טק.

 18. יננה -- הנה 1פְס. | ריטממ -- םככל ריטממ ף. דבכ =
 םכירצמב דבב 109. | היה אל 0.136 1:0. אל ,6

 היה קזנתוס התיה 69. | והמכ--מכ 244-- והומכ 252

 1193 196, 206, 260 ; קו\ומס 80,170. | םכירצמב , 109 -- לכב
 םבירצמב 84, 95 -ד םכירצמ ץרא לכב 206 -- םבירצמל

 דעו - דע 0%

 | 19. חלש -- ה ; 69. | זעה לש ספ. | תרא ,-
 לכ תאו \ זס. ".ךל פס הקשב 2-2 כר לב

 לכ 2" 05 80 --ןמל 181.  רשא המהבהו טק. 18 4.  המהבהו
 -- המהבה לכו 5,109: 06 193--ב 0ק.136 124.  הדשב 2"

 -- הדשה 248. | םכהילע 7 7
 "+, +, 0 ,,, 

 193: 226, 227, 239, 251, 260, 4סס 1; צגתס 2, 1553

 016 13% -- התיבה םכהלע 4



 זא. פפה. 15

 .ןרהאלו קדשמל ארקיו דערפ חלשיו : דרב קדיה
 ימעו ינאו קידצה הוהי םעפה יתאטח שכה*לא רמאיו
 תאל*ק ת*איהמ ברו הוהי לא וריתעה |! םיעשרה
 : דמעל ןופאפ*ת אלו םכתא החלשאו דרבו שיהלא
 יפכ תא שרפא ריעה תא יתאצכ השמ וילא רמאיו
 דוע היהי אל דרבהו ןולדחי תולאקה% קדוהי ירא
 יתעדי ךידבעו התאו +! ץראה הוהיל יכ עדת ןעמל
 קרתשפהו :! שיהלא הוהי ינפט ןוארית פכרט יּכ

 : לעבג התשפהו ביבא הרעשה יכ התכנ הרעשהו
 ! קדנה .תראליפא +3 ןכנ תל תרמסכהו קרטחהו

 לא ויפכ שרפיו ריעה תא הערפ םשכעמ השמ אציו
 ! הצרא ךתנ אל רטמאו דרבהו תולאקה ולדחיו הוהי
 ףסיו ת*ל*קהו דרבהו רטמה ירדח יכ הערפ אריו
 אלו הערפ בל קזחיו : וידבעו אוה ובל דבכיו אטחל
 ! השמ דיב הוהי רבד רשאכ לארשי ינב תא חלש

 5 ה.

 = ה ה ה הל 7008 - - -
 תולוק תויהמ - - - - - - - הרד ה ד
 - - - ןופיסות - - - - - %חלשאו - - - - - +
 יפכ %% - - - 7-7 ה ד

 ת-רררדדרידההד תולוקהו - - - - =

 - 7-7 !הוה ודא ------ה--ד
 - - הרדי דד החד %וכנ = - - =
 = - - תרולאפא -------ד-דדדדאה

 -- 777 ד רטמהו - - - תולוקה - - - - -
 - - תולוקהו רטמהו דרבה - - = 2-07 -

 6 כ ש

 אב זרשרפ
 1 'תדבכה ינא יכ הערפ לא אב השמ לא הוהי רמאיו

 ;רלא יתתא ית*ש ןעמל וידבע בל תאו ובל תא
 קרא נב יןבו. ךנב ואב ,רפסת=ןעמלו = !.רברקב

 יתמש רשא ית*תא תאו םכירצמב יתללעתה רשא
 %%%%% %%%%%% קדוה' ינא יכ שכתעדיו םב

 44% %א 49% אפלל 446% אפל 5% 9% 6

 %% ץ+ +%%%%%ל 45% +% %+% %%%% %%%%% %%%%

 %א%א הצ44%% 449% %9%א 6% 9% 6

6( %%%% 4%%% 8% 6% 43% %9%%% %%% 9% 94% 

 פאב

 40. ןוארית -- ןוארת 17,609; 95,109, 61% =- 1 , 80 -- אר
 8 9. ינסזכ ₪18 84.

 21. התשפהו 1%-- ו \ 84 -- 06 הטשפהו 0.

 9 -- הרועשהו 84,
 התכנ =-התכנ אל 4

 -= התעשפהו 4
 193, 200 | קענתס

 12. תמפוכהו 84. | תליפא --י , 136, 170, 248 -- תוליפא
 69, 84,111,125,129,112,155, 193,196, 226, 228,260 ] קזנתס

 109 -- תולפא 0, ל

 33. השמ ל 60%.  הערפ -- הערפ ינפ 55. | תא -- לא 2
 146,190: קחתס 144. | ריעה , 6, | ויפפ -- ויפכ תא 4.
 תלקה 1:4: 5:9, 13, 17, 18.60.80, 107, 2

 176, 189: 225, 227, 244, 602, 60, 61% -- תלקה תא 10 --
 תולוקה 84, זֶסָּג -- תלוקה 15%. | דרבהו -- רב טק. 8 4

 רטמו -- הטמהו 136,1ף3- | ךתנ -- ת טק. 134 4
 34. הערפ --ה 18. | לדה -- התיה 18. - דרבהו,4-

 ו 152 -- אל דרבהו 17. | תולוקהו 84, פג -- תלוקהו
 185 -- תולקחו 75,108,158  קתומס 6. ףסיו -- ףסיו ררבהו 4

 -- ףסויו 152, 193, אטחל <=- אוטחל ב -- ת.ז

 ובל -- ובל תא 4
 3%. בל -- בל תא הוחי %4, קוס 178 -- בל תא 6%

 השמ דיב , 132 = דיב -- לא

 הרעשהו ,

 הרעשה -- הרועשה 12, 84, 0 4

 ביבא 06 ריבא 168. | התשפהו 2"

 לועּבג 1, 9: 69: 84: 132; 152; 155, 1

 1. לא -- - - רמאיו 115. תוג)סז1פ. 13. לא הוהי רמאיו 111. תוגנסזנ ב
 120,177. | רמאיו , 69 -- טסא 1040": 68

,4886 ,284 ,283 ,27 ,277 ,271 ,260 ,18013 ,170 ,151 

 הוהי -- אהוהי גזז1. | לא 2"--לאל 6. | יתדבכה ינא --יתדבכא
 13. ןעמל גג זס. | יתש -- יתיש 13,181,ֶסָב, 196 -- יתתש

 ג7. | יתותוא 1ֶסָּג -- 59 4
 2. ינזאב --1 קזוחס נ 9%. | ךנב ןבו -- רפסת רשא תא ךנב ןבו
 ןבו ךנב ינזאב 80 -- ל 5. | ןבו קזופס ןיבו 15%. | רשא תא
 ₪ תא רשא 1ף3. תא 1:1.  רשא 1", 9%.  יתתוא פג--

 ייתתא 153. | םכב יתמש רשא -- וברקב הלא ₪.

60610 1.0008 

 ו | א-ב בש ב שב ו + 1
 שמ -1 = קל וחמש .- = שש בוב ו = ב ו

 כ = כ 2-4 = ןעמל% - - = - 2

 - ₪ -- נה ו-2 5 =
 וטו קככוהלשה = < = = שי ₪ ₪ -

 יתמ דע םשירבעה יהלא הוהי רמא הכ הערפ 'רא

 פכא יכ : :ינדבעיו ימע תא חלש ינפמ תונעל תנאמ 4.

 הברא רחמ איבמ יננה ימע תא חלשל התא ןאמ
 תוארל ירכי אלו ץראה ןיע קרא קרסכו + ךלובגב =

 רז ג עם ₪ 6 10 א

21 

 שככל תראשנה הטלפה רתי תא 'לכאו ץראה תא
 ירפ לכ תאו ץראה בשע לכ תא לכאו דרבה ןמ

59 2 

 27. השמל -- ש 6 מ 4.
 29. תולוקהו -- תולוקה
 42. תוליפא 4

 . ובל -- ובל אא 2:

 יתאטח -- יתיטח 1.
 39. התאו =- התאאו 4

 23. השמ ,

 1. יתמש --מ , 66,127,197,61,64,6%---'תאש
 יתתא --- יתותוא 61, 62, 63, 221, 670 -- 'תותא 5, 4

 127,197 -- 'תתוא 6.
 2. ןעמל -- ןעמלו 61, 62, 63: 64, 65 66 1.

 יתותוא 61, 62, 63. | יתמש --יתמשא 62, - ינא ,+
 םככיהלא -- + 5. ל

 תפפפב

 27. ןרהאלו -- ל ,170.  םכעפה יתאטח םכהלא טק. 23 6
 כהילא 9 13, 60, 100, 111,150, 244, 248,2%3. | םבעפה

 הוהי -- הוהיל 199. = קידצה , 80. | ינאו -- ינא 4.
 28. לא קזומס תא 69. | תויהמ סף, 13, 60, 80

 108, דזז,112, 116) 152, 103, 106, 226, 233, 244, 260 2

 קחותגס 82,124, - תלק -- תלקה 109 - תולוק 193 -- תלוק

 84, 152, 226 ; קזומס 150 - תולק 108, 4 דרבו ,

 אלו -- אל 6 ןופפת -- ו ,\ 107 -- ןופיסות 13, 17, 2

 נוו,152, סב, 196, 248 -- ןופיפאת 60, 1%% -- ןפיסות 108 -
 ןופסות 8,186, 226, 260 --- ןופסאת 227 -- ןופיפת 4%
 | קס, 22% 282,290. רמעל -- דומעל 7

 4סס -- תושעל 196 -- דמעל שעל 16.
 20. השמ וילא ₪ וילא השמ 1סֶפ. | יתאצכ -- יתאצב 0
 קזומס 109 -- כ 02. 45 107 -- ריעה יתאצכ 4. ריעה תרא

 שרפא ,189. | שורפא זֶסָג- | תא 2" 2 1, 4,660 7
 108,109. 2 181,1,136,15%פ, 248,615. | תולקה
 | א129 -- תלקה 1, 4: 5, 9, 17, 18, 60, 80, 80, ,6

 226, 227, 239, 244, 247, 100, 6סז , 603 -- תולוקה 1ֶסָּג -- תלוקה
 13:54:15 -- ה [טק.:ג. 139. | היהי (גק.13. 0. דע ,74
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 ולא .ורמאיו קדערפ לא ןרהאו השמ אביו :%%*

 ת*נעל תנאמ יתמ דע סכירבעה יהלא הוהי רמא הכ
 קדתא ןאמ םסכא יכ :ינדבעיו ימע %% חלש ינפמ
 ; ךל*בגב קדברא רחמ איבמ יננה ימע תרא חלשל

 ץראה תא תאארל לכוי אלו ץראה ןיע תא הסכו
 דרבה ןמ שככל תראשנה הטלפה רתי זרא רכאו
 זחמצה ץעה %%% לכ תאא %%%% %%% %% %* לכאו

 ךידבע 'רכ יתבו ךיתב ואלמו 4! קרדשה .ןמ פל
 זרובאו ךיתבא ואר קל רשא םכירצמ לכ יתבו
 ןפיו הזה םכויה דע המדאה לע םכתויה םכוימ ךיתבא
 דע וןילא הערפ ידבע ורמאיו !הערפ םשעמ אציו

 ודבעיו סכישנאה תא חלש שקומל ונל הז היהי יתמ
 ; םשכירצמ הדבא יכ עדת םשכרטה שכהיהלא הוהי תא
 רמאיו הדערפ ירא ןרהא תראו קרשמ זרא באשויו
 ימו ימ ככיהלא קדוה' זרא ודבע וכל שכהאלא
 ונינבב ךלנ ונאינקזבו ונירענב השמ רמאיו ! םיכלהה
 ! ונל הוהי גח יכ ךלנ ונרקבבו וננאצב ונ*תונבבו
 חלשא רשאכ םשככמע ּהוהי ןכ *יהי שכה*לא רמאיו
 ןכ אל :םסכינפ דגנ הער יכ ואר םכפט תאו שכתא
 םכתא קדתא יכ הוהי תא ודבעו םירבגה אנ וכל
 רמאיו . ! הערפ ינפ תראמ שכתא *שרגיו םכישקבמ
 כירצמ ץרא לע ךדי %* קדטנ זרשמ כא ;דוהי
 בשע לכ תא לכאיו םכירצמ ץרא לע לעיו הבראב
 טיו ! דרבה ריאשה רשא %%% %%% לכ תא* ץראה

 תעפפב

 129. - תא חלש -- תא חלש תא 80. | ודבעיו --- דבעיו 9.
 הוהי , 136. = םכהיהלא --י , 193 -- םככיהלא 0,13. | םברטה

 םבירצמ הדבא יכ עדת 10ק. = 4.

 8. בשיו 60, 80. תא 1", 9,75.109 : תטמס .

 השמ בשיו :::ת. | ןרהא תאו -- ןרהאו 9,109. | תאו -- תאאו

 244.  ןרהא -- ןרהאה 196. לא -- תא 80.  הערפ -- השמ
 הערפ זז. םבהלא -- םכהילא 9: 13: 69, 80, 100, 248; 253 ;

 קונתס 4 םככיהלא , 109 -- םככיהלא םבכרבדכ פל --

 םככיההלא 17. | םכיבלוהה 3, 279, 284, 6.
 9. ונרענב 18,129, 132, 155, 186 וניניקזבו 13,

 103, 226, 260 -- ונינקזבו 2: 23: 4: 6 8, 9; 12, 10, 80, 83, 84, 4

 95,זסס,102,1סָנ,107,108,100,111,120,104,10% 8

,+ 6 ,1001 ,280 ,1 288 ,28 ,261 ,256 ,244 ,227 ,22% ,200 ,106 

 -- ונניקזבו 189 -- ונאנקזבו 191. | ךלנ ג"--גח יכ ךלנ זז.
 ןננבב 18 ונתנבבו 108, 12, 152, 158, 160, 184, 4

 216, 288, 389 2, 602, 60, 615 -- וניתונבבו 13, 17, 10: ל

-- 100 ,264 ,2% ,252 ,244 ,237 ,193 ,166 ,151 :99 :94 :80 :81 
 וניתונבו 2 -- לנ וניתנבבו 109 -- וניתנבבו 1, 4: 5; 6, 9, 18, 6
68 168,196 ,15% ,150 ,132,136 ,12% ,111 ,10 ,95 ,84 

 227,239.2%1,260.  ונינאצב 19, 60, 80, 84, 95, 107, 108, 9

 111,112,136, 158, 193, 196, 227, 244 -- !נינאצב אצב 20.

 ונרקבבו , 9 -- ונירקבבו 4, 6, 13, 17, 69: 54, ,,,,%%

 103, 226, 2443: קזותוס 80,053: 1סדלסט 4 הוהי קזותוס הוהיל

 190. ,ונל ,60-
 10. םבםהלא -- םכהילא 913: 60, 80,100,116,191.248 -- םכה

 [ק 180 220. םככמע--םכ 18.  םכבינפ דגנ ₪ דננ כבינפ
 11. ודבעו -- ורבעי 18. . התא , 80 --- התוא 13. '  כתה

 494. | תאמ . 69. | ינפ 6
 12. השמ -- הש טק. 84; 1:

 השמ =

 הטנ -- רטנ 166. | ךדי \
 196 == ךדי תא 1.60. 80. * | םבירצמ - -- | לע 1% 6

 17%. | םבירצמ 1*--לכאיו םכירצמ 200. | ץרא לע לעיו הבראב -
 םכירצמ , 103. | הבראב -- הב טק. 35 244. - ץרא לע לעיו
 םכירצמ ,1. | לע 2", 84. | ץרא 2"-- ץרא לכ 178. | לכאיו
 -- לכאוו הבראב 4. = ץראה -- הדשה 84./ תא 2"-- תאו =
 5: 18: 69: 75: 80: 95: 120; 12, 1ף0, 152, 158,186, 1, 2008

 244, 260, 189 2, 02, 615 ; קוונתוס 4, 100,1%5 ; םטתס 7.

 לכ 2", 6,197,228: רשא ,

 ז 06 85 שא ₪ א

 יתבו ךיתב ואלמו ! הדשה ןמ שכל חמצה ץעה 6.

11 

12 

0 

 צב 12 8 א.

 תב =-יכ זז ל

 ךיתבא ואר אל רשא זכירצמ לכ יתבו ךידבע לכ
 זכויה דע המדאה לע שכתויה שוימ ךיתבא תובאו
 - ---ה- רידר דידחההד ! הזה
 תונעל - -----7-7--ררדדדדחדח
 6 ₪ ככ כ כוש תא = = = ==

 ! ךלובגב - - - - - - - ה ה
 < תואהל .לכש- ₪ 2% - ו
 ₪ == )₪ == ₪ ₪ ₪ ₪ פ ₪ רט פר אט פר ה | כ הוה ד

 - - - ץעה ירפ לכ תאו ץראה בשע לכ תא לכאו

 = ד ה הדר ההד בישאיו

 -- ריר ר דרי רדחחד זכהילא
 - - 77 קב -------הדדדחד
 ---רירררררדדדחחהה - .וניתאנבבו
 -- 7 דד דה דהההד היהי טכהילא - - -
 ןכאל --------הררדדרדדהד -

 --ירדיידדדירדחד ושרגיו - - - - -

 = דד 77 ה ח - (עה יפ לכ תאו - -

5 4 

 6. הטילפה 62,197. | תרוראשנה 4.
 6: לכייתבו ךידבע דל 60 2 ה

 ךיתבא 1% 66 2"-- ךיתובא 62, 221. = םכוימ -- םכ ,7-.
 יננה -- ינננה 66 -- יננאהא 127. | לכאו -- לכאאו

 הטילפה 62. | תוראשנה 64. = ףיתבא 3%-- ךיתובא 6614
 ךיתבא 4"-- ךיתובא 6.

 8: בישיו-- בשיו + ,,12-

 פ. ונינקזבו -- * ; 62 -- ונניקזבו 66. = וניתונבבו 6 10.
 10. םככתא חלשא רשאכ , 127. | שככינפ -- םבכיננ 1.

 11. אנ-- א ,65- 12. ריאשה < ראישה 61, 1.

 תובאו -- תבאו 107-

// 

 תפפפ)

 4. הערפ לא ,199. | ורמאיו -- רמאיו 0.
 הוהי רמא , 109. | תנאמ -- התנאמ 129. | תנעל , 18 -- תונעל
2300 ,237 ,227 ,191,191 ,170 ,100 ,107,108 ,104 4 9 

 249, 260, 601 , 602, 60ָב ; קזותוס 0. חלש -- הלש 4

 ימע -- יכע תא 80, 84,248 ; קתותוס 226. | ינודבעיו +.

 4. םבא 06 היא 173. התא , 864 -- התאא 116. תא , 4.

 ךלבגב -- ךילובגב 13 -- ךלובגב 4: 9:17: 60: 75: 80: 94+, 25

52 ,6003 ,601 ,300 ,260 ,240 ,248 ,227 ,181,196 ,155,172 

 קזומס 100, 168 -- ךילבגב 6.

 %- ךיע ,, 180-- פופ 100. | אלו -- אל 84. לכו , 86.  תוארל
6 ,0 ,107 05 ,89 :84 :75 ;69 :10 ,19 ,4 

 160,152,186,1סָב,200,226,227,219, 244, 240, 253, 260 קזנתוס

 80,94,128,615.  ץראה תא ,150. תא 17,69,'2 --|ן'ע תא
 1 רי הטילפה 1:0, 17, 80, 100, 2

 196, 22%, 226, 244 קצנוגס 4. | תראשנה -- תראשנה שא 0.

 שככל ג" קצותס ןכל גס. לכ , 60. ץעה --ץע 75,109. חמוצה
 ו%1,181,1ס3- שכל 2", 80.  הדשה -- הדשה דרבה 6.
 6. ךידבע -- י , 260. | ךותבא 1%-- ךיתובא 2 9 6
 103- ךיתבא תובאו , 7. תבאו 1, 4

 ךיתבא 2"-- ךיתובא 11,152,184,102, 260. | םכתויה םכוימ , 0.

 םכוימ -- םכויב 242. | םכתיה ז -- םכ , 69. לע -- ל
-244 

 7. ורמאיו -- רמאיו
 -ו.179-

 ידבע (סעש6 ידבעל 162. וילא , 0
 שקמל ף 60, 81,109,186 -- שקומ



 פפה. ד 7

 חור גהנ הוהיו םכירצמ ץרא לע והטמ ערא קדשמ
 רקבה קדלילה ללכו אוהה כויה ללּכ ץראב .םפידק
 לכעי ! הדבראה זרא *אשנ עכידקה חורו ;קריה
 זכירצמ לובג לכב חניו םכירצמ ץרא לכ לע הבראה
 וירחאו והמכ הברא ןכ קדיה אל וינפל דאמ דבכ
 ךשחתו ץראה לכ ןיע תרא סכיו !ןכ קריהי ול
 ץעה ירפ לכ תאו ץראה בשע לכ תא לכאיו ץראה
 בשעבו ץעב קרי לכ רתונ אלו דרבה ריתוה רשא
 ארקל קדערפ רהמיו : םכירצמ ץרא ללכב קרדשה
 שככיהלא קדוהיל יתאטח רמאיו ןרהאלו קרשמל
 וריתעהו שכעפה ךא יתאטח אנ *אש התעו : שכלו
 ; קרזה תומה תא קר ילעמ רסיו םככיהלא קרוהיל
 קדוה' ךפה'ו + הוהי לא רתעיו הערפ זכעמ אָציו
 המי והעקתיו הבראה תא אשיו דאמ קזח שי חור
 ; סכירצמ 'רובג לכב דחא קדברא ראשנ תל ףוס
 ינב תרא חלש תלו קרערפ בל זרא ?דוהי קזחיו
 לע ךדי ** הטנ השמ לא הוהי רמאיו :  ללארשי
 !: ךשח% שמיו םשירצמ ץרא לע ךשח יהיו שימשה

 לכב הלפא ךשח יהיו שכימשה לע ודי תא השמ סיו
 זרא שיא ואר תל | ! ימי זרשלש :םירצמ ץרא
 יככלו כימי תרשלש ויתחתמ שיא ומק תילו ויחא
 קרערפ ארקיו ! ספתבשומב רוא קריה לארשי נב
 קר הוהי רא ודבע וכל רמאיו %%%%%% קדשמ 'רא
 ! שכמע ךלי םכפט  שםג גצי םכְכרקבו םככנאצ
 תא%לעו םכייחבז ונדיב ןתת התא םכג קדשמ רמאיו

 אל ונמע ךלי ונאנקמ שכגו :וניהלא הוהיל ונישעו
 וניהלא הוהי תא דבעל חקנ ונממ יכ הסרפ ראשת
 ! המש ונאב דע הוהי תא דבענ המ עדנ אל ונחנאו
 ! שכחלשל קרבא אלו זרערפ בל תרא קדוה' קזחיו

 תפעתפ

 אלו 18, 60,181, 226 ; קענתבס 5
 םכירצמ ץרא -

 20. תא 1" קזומס לא 6.

 -- נבל 1.
 21. רמאיו -- רבריו 129. = לע ךדי 0.4 4.

 ךרי תא 69,גזנ,2%1. לע :",150.  ךשה ג" ₪ 2"-- ךשוח
 194. ץרא לע -- ץרא לכב הלפא 1%0. | םבירצמ --יר ג.

 140. 0, 21,22. ודי -- (11) -- לע 1%-- 0.
 22. טיו -- אטו . = ודי -- ודי והטמ 80. | יהיו -- היו

 ץרא לכב הלפא 02.18 2. - הלפא -- הלפאו % -- הליפא
 155.193:226. | םכירצמ ,196. | תשלש ל

 23. אל -- אלו -

 םכירצמ לובג -- לבב

 תא 2"--ת טק. 88 17%.  ינב

 ךדי --

 שיא -- י , 107 -- שיא תבא ףסֶפ. = תא
 475. שיא 2". 132.  ויתחתמ -- תחתמ 10ְק.  לכלו -- לכו

 69.  רוא , 109 -- | , 80.  םבתבשמב 4, 5, 18. 699

,1689 ,160 ,155 ,100,111,120,112,144,150,152 

69 ,284 ,279 0 ,240 ,248 ,247 .244 :239 ,217 :227 ,220 :225 

 288, 603, 615 -- םכתובשומב 18,193 -- םכתובשמב 1%

 24. השמ לא -- או.השמל אל זוז -- לא השמ לא 80 -- לא
 ןרהא לאו השמ גל. | השמ -- השמ ר 104. | קר קוגס םכנ .
 םככנאצ -- א ;\ 69 -- םכנאצ 4. םככרקבו 02. 136 1%% -

 םכרקבו 84. גצי . 129 -- בצוי 0,111,152,103--צ

 4. | םכג -- םכגו 198, קזנתס

 28. ןתת ,\ 96%" הנידיב 1-5 0, 1% 60.80 0,
 136, 155: 158,160, 170, 184, 1ֶסָב, 223, 227, 253, 2.

 תלעו םבכיחבז < םכיחבזו תלע 18. | תלעו , 9, 80 -- תולועו 17
 1 -- תלועו 1, 226, 260-- רולו

-6 ,1 

 26. וננקמ ,\ 109 -- ונינקמ 13, 18, 69, 72

 155, 158, 193, 196, 22%, 220, 227, 4. ראשת -- ר ,9-

 יכ , 80 -- 'נ יכ 109. | וניהלא הוהי תא דבעל , 168. | דובעל
 191,196.  וניהלא ,זסק. | תא 2", 1%0. | הוהי 2"-- הוה
 וניהלא גפְפ.  ונאב -- וניאב 7, 6 וגו,1943 --כ טק, 8

12- / 

8 

7 

₪5 0 1 

5 \\ 1]. 

 - רה הדרה ח לע ודי תא - - - -

 --רר דה הדחה חד האשנ -- 7770777

 היתעה%א - - - 07777 ואש - - - - - -
 - --ר-רררידדדדידידדרה הוהי לא

 + - = = - - דה ה 7 =

 -- ךח תא -------ררררדדדד
 :ךשחהה --------ררדדידדהד

 ---ררררדדרדהה - ןרהאלו השמל

 ו -

 5. עץ ₪

 13. גהנ -- גהנ 65,127,197,221,299. | חורו--חור 7.
 םכידקה --י . 63 -- םכודקהא (ר ₪4:) 127.  האשנ --ה ,

1 

 14. לכ לע -- לבב 62. -. | 7-
 16. יתאטח ---יתיטה 61. = הוהיל טס. ע84- 7.

 17. וריתעה -- יריתעה 221 --וריתעהו 36 11005, = הוהי לא -= <
 הוהיל 66. | םכביהלא ,7-

 18. םכעמ -- םכעמ השמ 62 -- םכע טק.18₪

 21. השמ לא , 22. לבב +סו6 לכ לע
 23. םבתובשומב 66, 7. 24. ובכל (טק.13. 7-

 םקעפתב

 םבירצמ ,
 ץראב םבכידק < םכידק ץראב 0.

 ץראב -- הה ץראב 07. | חורו -- חור 84. | םכידקה . <
 ה ,80,107,136,1%7. הבראה -- א , 6.

 14. לעיו -- תא לעיו 126. | לכב -- לכב לע 4.
 150.  וינפל -- ו , 136 -- וינפל יו ,.
 הברא ןכ ,- הברא -- הבראו 4

 196, 260. | ּהיהי -- היה 84 -- "2 :
 16. לכ ,ז7ס. ץראה :",ז09. | ץראה 2"--ץראה תא 29
 --.9. לכ ,248. | ץעה ירפ -- ץעה ירפ ץע 112. | ריתוה

 --ו 80,389 2.  אלו--אל 84,110 226.  רתנ
 לכ 4" 0 דג. | ץרא -- א טק. 0

 16. ארקל -- ארקיו 601. | הערפ -- הערפ השמ זס.
 םככלו -- ו ,6

 17. םכעפה -- ה 0.4 4
 < תוהי לא 1,9,18,69,152. | םבכיהלא ,

 רסיו ,

 1 אציו --השמ אציו 4, 69, 84, 100, 2 ו :

 13: וחטמ תא , 69 -- והטמ לע והטמ תא 6.
 גהנ קזונגס גחנ -

 דאמ 5

 והמפי הברא כ 5%
 והומכ 5: 69, 29

 הוהיל -- הוהיל לא 5 -
 :--ה ל 18. 2:

 06 80. | רתעיו ₪ק.ז8: 9. לא --ילא %-
 19. 4 חור ג6 המי טק. ת4. 1 ססת!\וקגס6, 171. | תא אשיו

 הבראה ,12%. | תא ; 4. | והעקתיו -- העקתיו 129. אל -
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 28 ףס*ת לא ךל רמשה ילעמ ** ךל הערפ ול רמאיו
 : זרומת ינפ ךת*אר זכויב יכ ינפ זרואר

 ; ךינפ תואר דוע ףס*א אל תרבד ןכ השמ

 ויאמר  )2

 6/2 יש << 14

 1 הערפ לע איבא דחא עגנ דוע השמ לא הוהי רמאיו

 וחלשכ הזמ סשככתא חלשי ןכ ירחא% םכירצמ לעו

 ינזאב אנ *רבד : קדזמ םככתא שרג! שרג זרלכ

 התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו סעה
 ןח תא הוהי ןתיו |: %%%%%% בהז ילכו ףסכ ילכ
 %%%%%%+% םכירצמ יניעב *%** שכעה

 ידבע יניעב םכירצמ ץראב דאמ לודג השמ שיאה
 %%%%% %%% %% ! םשכעה יניעבו ידערפ

 הוהי רמא הכ השמ רמאיו ִּ
 ! םכירצמ %** ךותב צצו ינא קדלילה זראצחכ
 בשיה הערפ רוכבמ זפירצמ ץראב רוכב "ככ זרמו
 קכיחרה רחא רשא קדחפשה רוכב דע* ואסכ לע
 ץרא לכב הלדג הקעצ התיהו : המהב %* רוכב לכז
 : ףסת אל והמכו קדרתיהנ אל והמכ רשא םכירצמ

 תתעתאב

 255 --ןכירחא 152,158, 186,191, 198,100, 200, 223 6%

 227, 228, 237, 239, 244. | םבבתא 1" 132.  וחלשכ -- וחלשבג
 95 -- קממס וחלשב 109. | הלכ , 84. | הזמ --- - וחלשכ ,-

 2. שיא -- שיא תא 132. | התוער תאמ השאו , 66
 תתער 8,227,239. | בהז -- תולמשו בהז

 3. ןתיו טק. 13 140 -- תיו סת6 ש 71. ןח תא -- ינזאב

 346. | םכעה 1%-- הזה םכעה 129, 150, 173, 206, 203 -- , 1.

 םכג שיאה < 5%. םכנ --יכ 95 -- ב טק. זג8 120 -- םכגו

 106 355-- , 388.  ץראב -- - שיאה פק. 146 מ (ק80. 1% ו

 349.  השמ \ 82. | דאמ ,166,141. | םבירצמ ץראב , 4

 ץראב -- יניעב 4, 5, 84,152, 184 -- ץרא טק... 9 3

 459. = יניעב 2%-- יניעבו 4, 226 -- יניעב םכג 571. = ידבע

 120, 247, 2 םכעה 2"-- םכעה וידבע 9% -- טק. 3:

 211,324. | עבו הערפ ידבע יניעב םכירצמ גק .ז46. 28 110.

 4. רמא הכ השמ רמאיו -- לא השמ הוהי רמאו %. | השמ
 רמא הכ , 166. | הוהי -- הוהי כ 107. | תוצחבכ 8%

2 7 12,, ,1089 ,107 ,89 ,84 .80 :75 

 177: 193, 196, 226, 227, 230, 244: 263, 260 ; קונוס 8

 10:06 2.9%. הלילה -- הליל ק5,100.135.  אצ-- ו ה
 107, 136, 227 - )' טק. 84.

 5. רוכב :"-- רכב 18. | ץראב -- ץראמ 242. = רוכבמ --

 ו 1:9, 18, 107, 109, 132, 150, 157, 168, זס4, 225, 227

 244 253, 271, 282, 28 -- םבירצמ רוכבמ 80. | בשוד 0,

 80,84,108,111,120,186,2%3,260. 5 לע קחותס דע 244.

 החפשה רוכב דע ואסכ -- החפשה רוכב דע יבשה רוכב דע ואסב

 153. - רוכב 2"--ו,9,18,109,260. | םכיחרה -- םכיהרהא

 152 -- םביחירה 75,132. | לכו 28 224. רוכב 0
1 ,282 

 6. התיהו -- היהו 13 -- התיהו היהו זֶסָג. 4 ץרא לכב הלדג

 םכירצמ טק. 4. 4 הלודג 1, 5: 69: 84, 80,108,

 132,1%2,158,170,1ֶסנ ג קונתס 4, 80,1%%.  םבירצמ ץרא לכב

 -- םכירצמב 184. - ץרא לכב טק.ז148 120. - רשא טק.
 10- והמכ -- והומכ 84, 1, 106 ; קזננוס 80, 100, 170 --

 הומכ 684 'ם. | התייהנ 1ג,18,6,1%0,196. | והומכו
 152,193,196,248. ףסת --ףיסות ג, ֶסָ;239 -- ףסוה 6

 260 -- ףיסת 60, 107,109,112,16,178, 74.
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 ףסות - - - - - - - - ךל ךל - - - - - - -
 ו - ךתואר --- -7777 -

 0 שש וש ףסוא - - -------

 - - דד ירודאו - - = - - =

 - - חח הבד ---7 הד דחדה

 ןח תא יתתנו ! תרולטשן 5י-
 תיצחכו | : םסוליאשהו שכירצמ יניעב הזה שעה

 לככ זרמו | ! םירצמ ץרא ךותב אצי ינא קרלילה
 ואסכ לע בשיה הערפ רוכבמ זכירצמ ץראב רוכב
 לכ רוכב דעו שחרה רחא רשא החפשה רוכב דעו
 הומכ רשא ?םכירצמב הלדג הקעצ התיהו .! המהב
 אל לארשי ינב לכלו :! ףסת אל הומכו התיהנ אל
 עדת ןעמל קרמהב דעו שיאמל ונשל בלכ ץרחי
 זכגו :ללארשי ןיבו םכירצמ ןיב הוהי תצלפי רשא
 ידבע יניעב שכירצמ ץראב דאמ לאדג השמ שיאה
 כא קדשמ רמאיו : וכעה יניעבו הדערפ
 ךילא רמאו לארשי ירכב ינב הוהי רמא הכ הערפ

 צבג218₪ ,ת6ע10 א 4.

 קדוה' קדנה וחלשל ןאמתו ינדבעיו ינב תרא חלש
 0. ,.רפאיה | 1 ךרכב .ךנב תא גרה

 - - חה ד [רא - - 7 אצ -- - - - זריצחכ

 = ל רו ו 6 4

 ור לב רוכב רעו

 = = = = הומכ]ו - - = - = = הומכ - - םסירצמ

1( 5 

 28. ףיסות 07.

 29. ףיסוא 61, 62, 63, 65, 66 7:

 1. איבא - אבה 7:

 %. םכעה ,127. םבוליאשהו -- * , 64 -- םכוילאשהו 127 -=<
 םבולאישהו 6, .

 . םביחרה 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 197, 70-

 . אל :%,127. אל הומכו התיהנ , 66. | הומכו -- כ ,:
 ףסת -- ףיפות 61,634, 127 -- ףסות 64, 66: 7.

 7. .ץרחי < ץחרי 197. : ירוכב 61, 62, 63, 64, 6%, 66 7

 2246 תא זה , 127, \ ךרוכב 61, 62262 000

 הערפ 3%, 127. | בשיה קתותס 215 127.  םכיחרחה 22

 62: 64, 65; 66, 127, 197, 221, 334.  ףסת -- ףיפות
 66, 127, 197, 221 -- ףסות 62, 64:

 שו

 אף כ א.

 28. רמאיו -- ארמא"ה 84. | ול טק. 88 זֶסָב. | הערפ
 244. - ךל רמשה ילעמ \ 69- | ךל רמשה , 253. | רמשה --
 לעמ רמשה 0. לא ךל רמשה ילעמ ךל הערפ < הערפ
 לא ךל רמשה ילעמ רמשה 69. | ףפת , 1 -- ףפות 00
 120, 152, 103, 226, 282, ינפ גל , 179 -- ךינפ 109 --

 (0766 םכינפ 9, תואר -- תאר 81, 111, 286 -- טק. ג.
 -- קווחס תוארל 136. | םכויב 06 םכוה 1%2. | ךתואר 1,
7,,,, .9 .84 :75 :69 :18 :17 :5:9 :4 

 175:177,181,186,193, 196,225, 226,244, 2%, 260,602, 603 ג
 קזותס 165. | תומת -- תומת מ 0.

 29. ףסא -- ףיסוא 107,120, 233 -- ףסוא 18, 104, 196, 20;
 קווחס 168 -- ףיסא 6, , 80, 142, 176, 178, 228, 260, 264, 2

 283.  דוע 109 -- ד 6א00ת5 [טק.ז45 9. | תואר -- תאר 0
- 1 

 ז. עגנ טז דננ 152. | איבא -- אבא 60. | לע -- לא 6.
 םבירצמ לעו -- םבירצמ לעו הערפ לע איבא םבירצמ לע 6.

 םירצמ -- 'ירצמ 9:155. = ןכ ירחא -- ןכרחא 389 2---ןכ ירחאו
 181,193, 206, 602 -- ןכירחאו 69, 75, 80, 84,111 ; קתותס



 וא טכני ₪ זפת. 129

 7 'דעו שיאמל ונשל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו
 םכירצמ .ןיב הוה+ קדלפי רשא ןועדת ןעמל הדמהב

 ווחתשהו ילא הלא ךידבע לכ ודריו : ללארשי ןיבו
 ירחאו ךילגרב רשא שעה לכו התא אצ רמאל יל
 הוהי רמאיו :ףא ירחב הערפ שעמ אציו אצא ןכ
 תובר ןעמל הדרערפ שככילא עמשי גל קדשמ 'רא

 לכ תא ושע ןרהאו השמו !  םשכירצמ ץראב יתפומ

 בל תרא הוהי קזחיו הערפ ינפל הלאה םכיתפטה
 ! וצראמ לארשי ינב תא חלש אלו הערפ

98 

 ו | | ]1 *...*-

 = == = שה ₪ ₪ = בה ₪ 5 = 7 - =

 = = = = = ב ₪ | 5 )=

 רו ירו ו-ב

 ₪ יא 2 1-5 1 '

 םכירצמ ץראב ןרהא "ראו קרשמ לא זרוהי רמאיו
 ןושאאר םכישרח* שאר שכל הזה שדחה :רמאל
 תדע לכ לא"%* ורבד" "הנשה ישדחל שכל .אוה
 זכהל וחקיו הזה שדחל ראשעב רמאל לארשי %%%
 תיבה טעמי םאו ! תיבל הש ת*בא תיבל הש שיא
 ותיב ללא בארקה ונאכשו אוה חקלו השמ זרויהמ
 :השה לע וסכת ולכא יפל שיא ת*שפנ ת*סכמב
 ןמו םבישבפה מ"פפכל היהי הנש ןב רכז שימת הש

 העברא דע תרמשמל ככל קריהו + וחקת םכיזעה
 תדע להק לכ ותא וטחשו הזה שדחל שכוי רשע
 ונתנו שכדה ןמ וחקלו ! שיברעה ןיב לארשי %%%
 ףשא םכיתבה לע ףוקשמה לעו תזוזמה יתש לע
 הזה הלילב רשבה תא ולכאו ! שהב ותא ולכאי
 ולכאת לא :והלכאי םכיררמ לע תוצמו שא ילע
 ושאר שא ילצ שא יכ שכימב לשבמ לשבו אנ ונממ

 רקב דע ונממ וריתות אלו : וברק .לעו ויערכ לע

 עפ

2 69 .149 :146 :144 :342 ,125 ,249 ,206 ,196 :155 :152 
 קצותתס 126 ; 10106 3, 102 -- לארשי א%א% 94,388. | רושעב 2

3 ,103 ,176 ,152 ,150 ,116 ,112 ,108 :107 ,89 ,84 :75 :69 

 227, 249, 260, 6743: זותמס 80, 102, םכהל וחקיז הזה
 40:84. 1. 4 הזה (סח אוה 120- | םכהל 9 --- םבכל 6

 9 84,130. 3 קזותוס 200. | הש 1%-- השו 223 -- , 4

 ז-רובא 9, 13, 17: 18; 60: 84 80, 107, 108, 129 2 = 176

 184,193, 206, 227, 244, 248, 260, 204, 665 + קננגס ,5%
 177. הש 2%-- השו 84,150,196, 206, 665, 674: קנותוס

 4. השמ תויהמ תיבה !טק.14.-160. = תויהמ -- רב 42
6 0 3 2 ,152,158,176,178,181,186,22%,244 

 -- תו [0ק.140. 200. | אוה--אאוה ף. - בורקה 13, 80, 84,809

 108,120,132,193: 227, 253, 200, 674: קצותס 155..  רושפנ

 ס13: 69: 75: 84: 95:108,120,132,136,193: 227, 239, 2440
 259, 200, 6743 קזומס 86,99. וסכת , 223 --ופוכהת

 5. הנש -- הנש רקב 107 -- קאמפ תנש 80. | שככל 7.
 םבישבכה < םכיבשכה 1, 80,129 --יש 0ק.1ג5 237. ןמו =

 ןמ 5, תטמס 14.

 6. בבל 2 רשע , 5; 84. = הזה , 84, פג -- ןושארה
 6ף02.  וטחשו -- אושחשו 109. ותא -- תא 120 -- טק.

 נסנ: "לכ 9. תדע להק < להכ תדע זסַב. 'ילהק \ 86,ד0
 7 66%.  לארשי , 189 -- לארשי ינב 18,80,10ְפ. | ןיב -

6 
 7. לע 1"-- לע שיא 2. תרוזוזמה 13, 84, 8, 108,

 193, 260, 615, 674 -- תאזוזמה 136 -- תוזומה 4. ףקשמה
 509 81, 107. 158, 190, 226, ?ָגְק, 615. | לע 2". 18-- לעו

 17,84,181,191,1963 קתמס ז5%. | ולכאי-- א
 8. ילצ --ילצ מ לע 6.

 6ף0 2. | תוצמו -- תצמו 1.
200 (% ,220 ;103 ;132 ,120 

 1סע6 6
 ף. לא -- אל 151. | ונממ ,
-,, ,108 ,84 ,80 

 לע שא 9. ויערכ -- כ קזגוס ב +.

 נוז. - לעו -- לע 7.
 10. 00. 84. | אלו -- אל 4 67%

 17- רקב ו%-- רקבב

 םכיררמ לע תוצמו < ו תוצמ לע
 םכירורמ 4, 13: 75: 594, %)

 והלכאי -- והולכאי ֶסָּב, 674 ;

 18 לשובמ 2

 יכ---י (טק.זג 82. | שא --
 וברק לעו -- וברקו

 וריתת זן

 רע ו%- לשובמ לשבו אנ

2 

3 

10 

 לה2כנ₪ 6104

2 1% 

 -- הס ב ה 3
 לא א] - - 2 2-2 2225 -

 - - - - בורקה וניכשו - - - -- 7 5₪--- -

 תושפנ תוסכמב
= = = = ₪ 0 7 = 0 50 0- 

 ףצקשמה

5 \( 

 8. ירחב -- יראב 4.
 10. םביתפומה 61, 62, 63, 64, 66, 127, 197, 221, 4

 . שדחה -- ה ,7.

 . תויהמ --ו , 63. | וניבשו -י
 . ןיב -- ב תק. 4 4

 . לע 127,"1. | תווזמה ₪ תוזזמה 61, 62, 63, 64: 65, 7
 221 -- תומומכה 1:

 לעו -- ו ;62. = ףוקשמה 6
 8. תא 018 1. םכירורמ 61, 4.

 9. לושבו 61, 62; 64, 6 197.

7 

1 = ₪ 

3 

 7. בלכ , 82. | ונושל 4, 11.69: 75, ָ,,,,
 226,248,116,155.168,1723.181,103,106,22%. | דעו--א דעו

 109 -- 6%%% דעו 9.  המהב -- ב 7.1486 9.  רשא ןועדת
 1032, 4. הלפי -- אלפי 5, 84, 107,153. 106,199: קונוס

 155. - הוהי \ 89. 253. | םבירצמ ןיב 0 104. | ןיב 518 4.
 כירצמ =

 8. ווחתשהו 26 ווחתשיו זזס. | אצ --הצ 282 -- אצ

 200, 00. | ךלנרב ף, 80,108,152. | ןכירחאו 5
0 ,22%,226,227 ,22 ,158,177,178,186,191,198,190,200 

 244-- ןכ רחאו 389 2. | אציו -- השמ אציוי 4.

 9. עמשי אל ל8 100. | שככלא 4, 5,6,18, 81,101

 2 136, 158, 166, 176, 6 249, 252,260,400. | רובר --
 184. יתפמ 4, 18, 80, 100, 120, 116, 1 60, 227, 219 )

 10. ושע קזוגתס ושעו 156. | לכ תא -- לכ תא ב +
 םכיתפומה 5, 129, 152, 155, 102, 196, 226 ; קזונתוס

 חלש - - (7) - - ינפל 0. ג 2. לארשי ינב תא 51%
 ינב , 5

 1. השמ -- עמשי אל השמ 80. | םבירצמ -- םכ ,7.
 . 2 שֶאר -- ישאר 6502. | ישדחל --י, 104. - הנשה--

 הנשה שאר .

 3. ורבד --ובד וסז. | תדע ,זסָג--2 0ק.185 99. | לארשי

 -- לארשי ינב 1 4, 18; 69 84, 95, ,,, 2



 תכ

 ולכאת הככו : ופרשת שאב רקב דע ונממ רת*נהו
 םככ%לקמו סככילגרב שככילענ וכירגח סככינתמ ותא
 : הוהיל אוה חפפ ןוזפחב ותא שתלכאו ככ*דיב
 רוכב לכ יתיכהו הזה הלילב םשכירצמ ץראב יתרבעו
 יהלא "לכבו קדמהב דעו םשדאמ םירצמ ץראב
 זכדה קדיהו | + קדוהי ינא םכיטפש קרשעא םכירצמ
 יתיארו שש שתא רשא םשיתבה לע ת*אל שככל
 ףגנ םככב .קריהי פצלו שככאלע יתחספו שכדה תרא
 הזה כויה היהו : שכירצמ ץראב ית*כהב תוחשמל
 תקח פככיתרדל הוהיל גח ותא םכתגחו ןורכזל שככל
 ךא ולכאת זרוצמ שימי זרעבש !והגחת םכלוע
 לכא לכ יכ סככיתבמ ראש ותיבשת ןוש*ארה זםכויב
 ןאש%ארה זכוימ לארשימ אוהה שפנה התרכנו ץמח
 שדק ארקמ ןוש*ארה םכויבו : יע*<בשה כו דע%
 הכאלמ לכ שכל היהי שדק ארקמ יעיבשה זםכויבו
 ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא ךא םשכהב השעי אל
 םכצעב יכ תרוצמה זרא שתרמשו : שכל קרשעי
 םכירצמ ץראמ םככיתואבצ תרא יתאצוה הזה םויה
 תקח םשכיתרדל הזה םכויה תא %%%%%% םכתרמשו

 ברעב שדחל םכוי רשע העבראב ןאש*ארב : שלוע
 ! ברעב שדחל םכירשעו דחאה זכוי דע תאצמ ולכאת
 לכא לכ יכ שככיתבב אצמי אל ראש םשכימי תעבש
 רגב לארשי תדעמ אוהה שפנה התרכנו ערצמחמ

 3 2 ב

 615 ; םטמס 18,181. | ולכאת --ו,9. | ןושארה --ו,םטש

 170. | רואש , 60. 80, 108, 170 ; קזנתוס 80. | לכוא 12
 ץמח -- א\ץמחא ג. | התרכנו -- ה ,18.66%5. | אוהה -- איהה

| .674 ,665 ,242 ,227 ,226 ,103 ,152 ,107 ,89 69 ,18 :13 ,9 

 לארשימ , 69 -- לארשי תדעמ 155 -- לארשיא 88% 1. םבוימ
 -- םכוומ 16%. | ןשארה -- ותיבשת ןושארה 80 --- ןושארה 4,
2 ,120 ,100 ,108 ,107 ,95 :99 :54 :75 :69 :19 ,9:11:18 62 

8 ,244 ,227 ,226 ,151,1%2,158,160,170,176,193 

 602, 601; קזומס 81,119,155,178,61ף. | דע 218 104-- דעו
 60, 129, 199 -- דעא (ו ₪4. ) 101,136. | יעבשה

9 ,136 ,112 ,120 ,111 ,ְ10 ,ֶ10 ,80 ,84 ,81 ,80 ,60 ,18 ,17 

281,674 ,282 ,260 ,253 ,244 ,227 ,226 ,155,158,189,193.196 

 קצגתגס 6,103,615 ; 1060 5-

 16. סנג. , 18.  םכויבו ג"-- םכויב 84, 129, 155, 615, 674-
 שדק 1", 81 --שדוק זסָג- | שדק ארקמ יעיבשה םכויבו \

 199. 674. | יעיבשה םכויבו (טק.13= 155,173. יעבשה %

 178 -- שה [טַק. :36 10. | שדק 2"-- שדוק 6). | הכאלמ --
 הדבע הכאלמ 86 -- קנס תכאלמ 84. | השעי ג" פזומס השעת
 80, 82, 84. | םבהב , 75 -- קוס םכהל 144. | לכאי -- ליבאי
 234 -- אוה לכאי 196 -- [0ק.188 ף. | שפנ -- שפנא (ה 6140)

 146. | אוה -- אוהה 4.

 17. 00.18. | םכירצמ -- (10) -- םכתרמשו 4.

 הזה םכויה טק. 24. 103. | םכויה 103,"1. הזה ------- יתאצוה
 244. - 'תאצה 9. | תרא 2", 1%2-- לכ חרא 236 וגז.
 םככיתאבצ 42 5: 6: 9: 17: 69, 75, 80, 81, 84, 04, 95, 7,
9 ,,, ,108,10,120,112,139,144,150,155 

 226, 227, 230, 2%3, 260, 180 0, 615, 674 -- םככתאבצ
 ץראמ , 665, 674. | םבויה -<5  | הוה .שבויה 100. 4

 םככיתרדל -- םככיתורודל 1 -- םככיתרודל 9 -- םככיתורדל 3
 -- םכנתירדל 110. | תקח -- תקח ל 9. | םבלע 2

 18. 000. 18. ןושארב 4, 0, 13, 17, 69: 755

 00,1:,107,108ז1,120,112,136,152,158, 173, 193,196. 6

 227, 244, 253, 260 ; קעגתס 15,170. | העבראב -- א , 674
 רשע , 75. | םכוי :" 558 80. | ברעב 1"-- רע טק. 2.
 תרצמ ולכאת 46. | זרוצמ 1, 9, 12, 17. 60, 80. 44, 7

,227,244 ,226 ,108,100,111,126,112,136,1%2,101,196 

 249: 253; 260, 651, 674 ; קזומס 1%8,170,16%. | םבירשעו --

 םכוי םבירשעו 109. | שדחל -- הוה שדחל גְסְפ ברעב ,5.
 19. סת. , 18. תעבש 0ק.145 101. רואש

 250; 271,282,28; קחותס 80. | לכ , 13%, 200 -- לכו 0.
 לכא , 110, 22 -- לכוא 13 -- ץמח לכא 4,7%. | התרכנו ==
 ה, אוהה -- איהה 4, ), 11, 17, 69: 94, 72

 150, 193, 226, 227, 2%, 260, 674 ; קזנתס 4. רגב -- רגכ

 5 8 0 כ...
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 = 2 5 = + ₪ = - - - רתונהו
 סולק( כו ש | כ-5
 ו-3 \ רט קס 0-50 ל זככידיב

 2 = 427 שש == בשש = דע% - - = = -= -7₪ 7₪=7)₪|)₪=-

 - -- רדר חההד תואל - - -
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 41. םביריגח
 12. יתרבעו -- יתרבעהו 62, 4

 14. םכניתורדל 64. | תוקח 4.
 1%. םככיתבמ ₪ םככתיבמ 62. | איהה שפנה ,.

 ןושיארה 2"-- ןשארה 16 סט.

 16. םכויב -- םכויבו 64, 6%, 197, 12
 17. הוצמה -- ו . 63- | ץראמ , 64. | םכתישעז טק.דג= 4

 תרוקח

 18. שדחל --- שדחל אאא ( בוי 646 ) 7
 10. אצמי -- 366 46 ץסס6תמ () 11. 078- 4

 ש-א 05 טה

 אקפתאב

 דע ויערכ לע ושאר שא ילצ שבא יכ שכימב 6. ופרשת ---- רתנהו
 (טק.ז8 155. | רתונהו 5, 12, 1, 60, 1000 ,7

 136,152, 178,193:196, 244, 249,674 (סה6 169. | ונממ 2"

 -- מ 1% 0.146 82. שאב -- רת שאב 89. | ופורשת 4

 11. ותוא כירגח -- + \ 360 =- םכירונה 1:9: 69:

 84,108,132,136:150,195,1ס3, 196, 260, 264' קזותס 0.

 םככלענ 13, 18,125 -- םככילענו 84,181.  םככלגרב 13,18 -
 066 םכילגרב 129 -- לגרב 8. ות. 140. | םככדיב -- םכבריב

 ותא 1:91.5 ןזפחב ג. | אוה . <.

 12. םכירצמ - - - - - הלילב , 10סָצ. | יתכקהו 7
6 168,170 ,152 ,150 .111,136 ,10 ,108 ,107 ,5 ,81 ,80 

 226, 244, 245, 24, 260, 264,615. רכב 9,109,226. ץראב

 םכירצמ 2", 109. | דעו -- דע 91,132, 4 לכבו - 6%

 יהלא -- ולא 199

 | 1ג. םכדה +" (0766 08 1. כבל , 7, לע תראל

 רשא םכיתבה טק. +4. 80. | תרואל 8% 1209

 1%2,170,176,181, 186, 1ֶסָג, 196, 226, 227, 210, 244, 253,

 6743 קזנתוס 99 : (סז6 35%. | םכדה תא יתיארו , 254. | םככלע
 -- םככילע א 109 -- םככילע 6 92 13, 17: 18, 69, 75, 80, 19

76 ,,, ,2 ,08 ,101 ,5( ,80 

,251 ,202 ,21 ,248 ,244 ,227 ,226 ,196 ,101 ,189 ,181,18% 

 204, 282, 283, 674: קזנתס 4,81,168,178. אלו -- אל 5-

 היהי , 129. | שכירצמ ץראב יתכהב , 84.  יתוכהב גס. ץראב
 קווחס ץרא תא

 14. היהו -- יהיו 80 -- היהו יחיו 0.
 1,100,120 -- ל טק.

 םכתוגחו 193, קזנתס

 הוק 07 בבל
 ןרכזל 6, 226, 04.
 ותוא 13 -- 06 םכתא 4.

 גה , 224. | הוהיל ,1%7. | םבכיתורודל 13 -- םככיתורדל 2
 תקוח 3.  םכלע 6,81,107.  והוגחהת +, 4.

 15. תרצמ ו7,18, 100, 155,168, 22%, 228, 247, 100
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 לככב ולכאת אל תצמחמ 'לכ* !  ץראה חרזאבו
 ינקז לכל השמ ארקיו ! תוצמ ולכאת םככיתבשומ
 ןאצ" שככל וחקו וכשמ סכה*לא רמאיו *-לארשי
 בוזא תדגא םתחקלו :זחפפה וטחשו שככיתאחפשמל
 ףוקשמה ירא טכתעגהו ףסב רשא שדב םכתלבטו
 אל םשתאו ףסב רשא שדה ןמ תזוזמה יתש ראו

 ףגנל הוהי רבעו |: רקב דע ותיב חתפמ שיא ואצה
 יתש לעו ףוקשמה לע שדה תא הארו םכירצמ תא
 זריחשמה ןתי אלו חתפה לע ?דוהי חספו תזוזמה
 הוה רבדה תא שכתרמשו + ףגנל שככיתב לא אאבל
 לא ראב .יפ זדיהו 1 םכלוע דע ךמבלו-ךל קחל
 םכתרמשו רבד רשאכ שככל הוהי ןתי רשא ץראה
 ורמאי יכ היהו !%%< +א%%% תאזה הודבעה זרא

 סכתרמאו !טככל תאוה הדבעה המ םשככינב שככילא
 לארשי ינב יתב לע חספ רשא הוהיל אוה זרספ חבז
 ו-ליצה רניתב= תראו כירצמ" תרא  הפננב .םכירצמב
 ילארשי ינב ושעיו וכליו | : ווחתשיו שכעה *דקיו
 יהיו :ושע ןכ ןרהא*או השמ תא הוהי הוצ רשאכ
 שכירצמ ץראב רוכב לכ זדכה הוהיו הלילה יצחב
 יבשה רוכב דע* ואספכ רע בשיה ץרערפ ראכבמ
 הערפ כמה 5 המהבי הוכב לכו רובה תיבב רשא
 קרקעצ יהתו ופירצמ "לכו .ןידבע לכו יאוה 'הרליל
 : תרמ שש ןיא רשא קריב ץיא יכ שכירצמב קרלדג
 ךותמ ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו

 הוהי תא ודבע וכלו לארשי ינב שכג זכתא םג ימע
 רשאפ ההק םכרקב כג םככנאש םבג | ב5רבד5
 ירמה קוחתה תאו ככ םכתכרבו פלג 5תרבה
 ונלכ ורמא יכ ץראה ןמ שחלשל רהמל שעה לע

 עו 11

 הפ

 הפפו --והי; 111 -- המפו ןמ זמ.
 חתפה קוגתמס חספה 80,100. | אלו-- אל 80. | תיחשמה -
 תיחשמה תא 69. | אובל 13,94,175; 196,244. | םככיתב -=-

 םככיתאב 3. | ףגנל 2%-- ףוגנל 0.
 24. םבתרמשו -- םכתרמשו הארו םכירצמ תרא 107 ---

 םבתרמשיו /

 25. ואבת -- ו , 166 -- ואובת 3; 69. | ןתי --ןתי נינא

 -- קמתס רבד 173. | הוהי , 4,244. | רבד רשאכ ,4

 הדבעה -- הדובעה 69: 252, 674. | ,45 תא 88 םבכינב 60. 6
 1םק. 3. 4

 20. תראה -----.- היתו 5ס-  היהה זפלמ
 י 260,204. | הרובעה 260 260. | םבכל זו .

 27. םבתרמאו -- םכ . 69. | אוה , 193.  י'תב -- ת

 םככילא -=

 5,132. | לארשי ינב -- םכירצמ 84. | ינב , 189. | םכירצמב
 , ופנונב . תרה 5" ונתב 4

 ווחתשיו - - - - - םכירצמ 00. 84- -
 28. ושע ןכ ןרהאו , 80. = ןרהאו --ו , 17 -- ןרהאו תאו זגג

 -- ןרהא תאו 4: 5, 9: 69, 81, 8, 107, 181, 196, 4.
 29. הוהיו -- יו 00. 4 3. רופב 1%=- רבב 8.
 םכירצמ , - רוכבמ 5, 9, 13, 69, 75, 80, 81, 7

 120,132,136,150,151,152,178,181,1סָב, 106.26 4
 249: 253; 260, 674. | בשויה 13,120, 4

 לע -- ע טק. 8. 124. רוכב 2% ו , 158, 260. יבשה 6

 ובשה 1:07. | רובה -- רו 10ק. 186 120. | רוכב 37-- ו , 4
 המהב -- המהבו 6.

 40. לכו אוה -- לכו אוח לכ בו זוז. | וידבע לכו --וידבעו
 םכירצמ לכו , 253.  הלודג 6, 13, 17,-69, 94, 6
 181, 244, 247, 248, 260, 264, 282 ; קזוחס 80,156. | םכירצמב

 -- םכירצמ ץראב 181 -- םכירצמאאא (לכב 6136. 136. | יִכ
 --יכ רשא 193 --י'כ| 196.  ץא , 4

 41. השמל -- השמל הערפ וְפַּג. | הליל , 109. | ומק
 90,112.136,155.158.236,253. | ימע ,וסֶס. | ובלו -- וכל

 1%2. | םככרבדכ -- =נכרברב 5.

 12. רשאכ -- שאכ רשאכ ז- םבכג 2%-- םבגו
 33. םכירצמ טק. 136. ). לע פג: 80 -- ע טק. 7. זס

 ץראה ןמ , 9- | ןמ !ס/6 ןה לע 9%. | ונלוכ גְסָּב -- ונולכ
 םכיתמ ץעותגס םכתזכ 7.

 .קזנתס 136 ; 1016 א
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 --רררדדרדרדהח 'ככו - - 0707077

 שיש ₪ = + החקא = < - םםהילא -/- ה 97
 42 -< יב 2, 5 = - םכיתוחפשמל
 ףאקשמה לע - - - - רד דדדדח
 לא -- -- ריר הרדי דה ההד *רעו

 = - - ה ףאשמה ------7-77577ה

 -- הררי הריריררהר דחה ד אובל

 ---ד-דה ! הזה שדחב - --------

 ---רררררדירירדרדהח = - הדקיו
 - הד ד ןרהא תאו - ----- 777 ד

 2-7 7 דעו - - - - - - -- - - - רוכבמ

 - הרד רייידרדחח < | םככירבדכ

5 4 1. 

 20. לבו -ו א 61: 62: 64, 65, 66, 127, 4

 21. לכל -- לכ לא 61, 66. | וכשמ קוגמס וכושמ 127. | וחקו
 363 11005. םככיתוחפשמל --ו , 66.  חפפה --החפפה 4
 22. ףסב -- (8) - - םבתענהו , 63. = ףוקשמה 8%
 27 רזוזמה < תוזזמה 61, 62, 63, 64, 65, 66. 279

 197,221. לא 9 אל 164 1000.
 21. ףוקשמה 61, 62, 64,66. | תזוזמה < תוזזמה 61, 62, 63, 64

 66,127,621,6%.  ףננל - - -- - אלו , 4.
 27. יתב , 127. | ופגנב -- ופגנהב 1

 21. םביתימ -- םכיתמ 66, 363 10.

 ג פ מפ.

 66%, קזותס זף6. - חרזאבו -- חרזאבא 100 -- הרזאכו 2
 קזנמוס 155 : (0766 0.

 20. לכ -- לכו 69. = .תצמחמ -- תיצמחמ 674. | םבכיתבשומ
,100 ,84 ,80 ,75 :10 ,17:18 :9 6 5 42 ! -- 

2 ,237,239 ,227 ,151,158,169,170,171,181,196,226 

 251, 260, 615, 674 -- םבכיתובשומ 125, 180, 193, 219 --
 םככיתובשמ 13, 8, 108, 136 -- כיתבשומ 5ת. ]ום. 15

 תרוצמ ולכאת , 184. | תרוצמ -- תצמ 20,
 21. השמ -- -*ף השמ ף5. | ינקז לכל -- ינקזל 80. לארשי ,
 166. | םכהילא 80, 81, 84, 80, 100, 282, 1 וחקו -- וחק

 94. - ןואצ גג. - םככיתחפשמל , 104 -- ביתחפשמל 5.
 1%% -- םבביתיחפשמל ֶסָג -- םבכתוחפשמל

 חספה תא פג -- ה 69060. טק. 5

 22. שכתחקלו -- ןאצ םככל שכתחקלו 109 -- אאא םכתחקלו
 .191. - תדונא 60, 84, 112, 674, | בוזא --ו \ 244. | םכדב -

 ד עונתס םכ 244.  ףסב 1"--ףסבא 129. .ףפב --(8) -- םבתענהו
 , 103.  םבתעגהו !סז6 התעגהו 60. | לא -- לע 150 -- א
 1. ףקשמה 69, 107, 226, 217,244. - יתש ,זי

 [-רזוזמה -- 1 \ 170 -- תוזוזמה 5, 13, 84 99" ,

 2%1, 251282, 282,674 ; קזומס 80 ; !סת6 04 -- תאזוזמה 4.

 .םכדה ןמ ;6. | ףסב 2*-- ףוקשמה לא שכתעגהו ףסב 100 --
 ףסבא 120. דע -- דע שה םכויב

 23. ףננל 1%-- ףוננל 69,674. תא ז", 78,170. - ףקשמה

 69,129,178,190,248. | תוזוזמה 13, 84,108,103.- 2

 תספה -=



 זא קזותוס ףא <

 לב , 18,180 -- ן[ כ 2.

 4 פפו

 קכתראשמ ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו ! םכיתאמ
 ושע לארשי ינבו ! שכמכש לע סכתאלמשב תאררצ
 בהז ילכו ףסכ .ילכ שפירצממ ולאשיו השמ רבדכ
 שכירצמ יניעב שעה ןח .תא ןתנ הוהיו ! ת*למשו

 לארשי ינב ועסיו | + םכירצמ תא ולצניו שכולאשיו
 שכירבגה י*לגר ףלא תואמ ששכ הת*כס ססמערמ
 רקבו ןאצו ושפתא הלע בר ברע גו +! ףטמ בק
 וא'צוה רשא קצבה תרא ופאיו !דאמ דבכ הנקמ
 +%ושרג יכ ץמח תל יכ זרוצמ תר%גע סכירצממ

 ושע אל הדצ שגו המהמתהל ולכי אלו םכירצממ
 ובשי רשא %%%%%% לרארשי ינב בשומו ! שהל
 עבראו הנש םכישלש םכירצמב %%%%% %%%% %%%%

 עבראו קדנש םכישלש ץקמ יהיו ! קדנש זרואמ
 תואבצ לכ ואצי הזה שויה שכצעב יהיו -הנש תואמ

 ;דוהיל אוה םכירמש *ליל : שכירצמ ץראמ קדוה*
 ;רוהיל קרזה הלילה אוה טכירצמ ץראמ סכאיצוהל
 הוהי רמאיו !  םשםתארדל לארשי ינב לכל כירמש
 אל רכנ ןב לכ חפפה תקח תאז ןרהא**ו השמ לא
 קרתלמו *ףסכ תנקמ שיא דבע לרכו !וב "לכא*
 ! וב לכא' אצל ריכשו בשות : וב ללכאי זא ותא
 רשבה ןמ תיבה ןמ *איצות אל לכאי .דחא תיבב
 לארשי תדע לכ :וב ורבשת אל טכצעו הדצוח*
 הוהיל חספ השעו רג *ךתא רוגי יכו :ותא ושעי
 חרזאכ היהו ותאשעל ברקי זאו רכז לכ ול 'לומה
 זרחא קררות 3 וב ללכאי צל לרע 8
 ינב .לכ-.ושעיו + שכככותב רגה רגלו הרזאל וש
 ןכ ןרהא תאו השמ תא זדוהי הוצ רשאכ לארשי

 3 כ

 206 ; קזגתגס 12,158 (סע6 82. - רצמ 700

 02)128,12,186,191,226,38,12%. | ושרוג 2

 םכירצממ 2%-- שםירצמ 129. - ולכ 75. - המהמתהל -- הל
 ₪. 285 80. | הדצ ,129.  ושע , 129 -- קזנתס השע +.

 40. בשמו ף,13,10ף. | םכירצמב ובשי רשא לארשי ינב 4
 רשא לארשי ינב -- ואצי רשא לארשי ץראב 80. | םכירצמב --

 ןשוג ץראבו ןענכ ץראבו םכירצמב 651. | םבישלש , -
 הנש 1%, 84,472. | הנש 2"-- הנש א 5.

 41. הנש ----- יהיו . 9: 346: 666: 4. שבישלש , ד. <
 הנש 1%, 75.  תואמ -- תאמ וָג- | םכצעב -- צ טק. 24
 הזה ,109.  תאבצ 1,4,0,161,186,227.  הוהי --הוהי שי

 42. םבירמש 1%-- םכירומיש 17, 80, 120,193, 674--- םכירומש
 5:6: 12: 60: 79: 84,108,111,132, 226, 227 -- ''ומש 9 ---

 םכירומש וה 109. | אוה 1%--א 6א00מ טק. 14 ). | םכאיצוהל

 --ו.227.  םםירמש 2"-- םכירומיש 129, 193; 674 -- םכירמוש

 109 -- םכירומש 5 6, 13, 7%: 84, 108, 10, 112, 226, 227 --

 'ירומש ף. | םכתורודל 13, 193 -- םבתורדל 4.
 43. רמאיו -- רבדיו 104, 06 80.  השמ -- הש טק. 9
 -- ה 2.185 99. | תקח תאז ןרהאו ק.1845 ףְפ. | ןרהאו ,9

 -- ןרהא לאו 84.11, 150, 206, 125, 674 -- ןרהאלו ף תו.

 44. 00. 158,66ף. לכו -- לכ 8 -- ו טק. ג 0
 התלמו -- תלמו 1,60,81. | ותא -- ותוא 4.

 600. | וב לכאי נק. 1
45. 0 , 4. 

 46. לכאי , 1%2. | איצות אל --איצות אל לכאי אָל %. אית
 109 -- אצות 80, 10. | אל 1"-- אלו לף. | ןמ 2", 100 -
 ןמ א 6 -- ןמו 4. רשבה -- רשכה 4. םכצעו -- םכצע

 1 7 ו
 47. 01. , 8. | לכ -- לכו
 69, 84, 100, 0 -- לארשי אאא 1

 48. ךתא -- םככתא 84,196 ; קזנתוס 81 ; 0166 107 -- אאאא
 129.  השעו -- ה ; 69.  הוהיל ; 9. ול , 200 --רו טק. 46 0
 זאו -- זא 84, 674 -- לכאי זאו 100.  ותושעץעל 7;
 193,196, 253,674. לכו --ו ,181,674. לבא ,109. וב

 --ב ת.ז 24

 49. הרת ף9.  רגה ,+.

 -- םבכותב 0,
 50. לארשי ינב לכ גת. 8 .

 רשאב -- רשאכ לככ 84.

 לארשי -- לארשי ינב

 םבככבתב 18,100,227,?ך7,239

 הוהי , 18. | השמ תא -- השמ לא

0. 
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 7 הב 1 ₪ 0 א.

 12 5 4 זו.

 ,- ביש שקל \ האזור ו ! םכיתימ
 ו ב = .- בק + ה קיטו ביתו

 סב בב של כו צמ .םב ; תולמשו

 == == יאלגרה- יצאה התוכס - - - -
 2 = דד = ברבע - =" קיח

 םושרג -- --7-7ד77 ד זרוגע - - - = -
 ל וכ שכירצמא
 --- -- םתובאו ----.ררררדהח
 - הררה החד םכירצמ* ץראבו ןענכ ץראב

 ו הלילי, ו

 -- 7-7 -ד ! שםתורדל = - ---- 7777
 ו .: ןרהא לאו - - - -
 %תלמו ופסכ - = - = - - 5 - לא 7-77

 ---רר החדה ואיצות - - - - - 77-77
 = 7 ה 7 הההה 2-י5 == ההצוחה
 -- 7-7 ה חהח שכתא ----777 ד
 - 7-77 ד ותושעל ברקה - - -- 7777 -
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 14. ץמחי -- ץמאי 64. | םפםתוראשמ 61, 64. | םבתולמשב --
 ו 25. תררולמשו -- מ , =.
 36. ןה -- ןה 66. | םכולאשיו -- םכוליאשיו 62, 63 -- םבוליאשהו
 221. 37. יאלגר -- א ,6.

 18. ברברע -- בר ברע 61, 62, 64, 65, 66, 127, 6034 76.

 40. םכתובאו -- םכתבאו 63, 65, 197, 5.
 41. ואצי -- ואציא () 68.) 7.

 42. םבירמש 1% םכרימש 61. = םבאיצוהל -- םכהאיצוהל 4.
 םכתורדל --ו , 62,127,221.  םכתוררל - - (13)) -- םבכירמש

 5 43. רוקח
 44. .לכ -- לבו 61, 64, 65, 66, 127, 221, 361 110 ל. .

 זא -- או 197.

 45. שס. ,7. 46. ואיצות -- ואיצה +4
 48. ברקה -- ברקי 61, 62, 63, 64, 65; 66, 127, 197, 221 2.

 ף0. הוהי קעומס הוצ 1.

 עקב

 24. םכעה -- םכעה תא 193 - (0ק,186-= 4
 וקצב , 9. םכרט 07. 146. םכתוראשמ 108, 103, 4

 260 -- םכתוראשמו 674. | זרורורצ 60, 194, 674 -- זררורצ
 0, 17: 54: 244 -- תרוררצ 108, 112, 116,101, 220, 4

 שכתלמשב 2 גֶסָּג -- םכתולמשב 4.
 35. ושע , 6. | ולאשיו השמ , 186. | םכירצממ -- םםי ,6.
 זרלמשו א. 94 - תרולמשו 9) 13: 95: 108, 1, ָ,6

 ז0,151,152,155,181, 103,106, 240, 674: קזנתוס 4

 46. ןתנ ; 8 תא ד" . 100. ...םכעה 252.( םבקאש) ג
 75, 107 -- םכ , 170 -- םבוליאשיו 74

 ולצניו -- םכולצניו 18, קננתס 6
 37. לארשי ינב , 109,120. | לארשיו ,4.

 התוכס 84,129 -- קזנמס תתכס 100-- התוכוס 674. ששב -+
 כ ;129 -- קמתוס ששב 109. | ףלא , 125. | ילגר קזוחס ילגרו
 18% -- דבל םכעה ילגר זוז. | םכירבגה ,1,9. | ףטמ -- ףמ

 ףוזכ 7.

 29. בכ 9

 84,129,ו-
 39. ואיצה 94. | תרנע 58 18 -- תרוגוע 13, 84,193, 674 -
 זירוגע 2: 4, 6: 17; 74,108,111,175, 225, 227, 230, 249: 2

 תא , 75-

 תתבס ==

 ןאצו -- ןאצ 4,181,221. | הנקמ -- הנקמו

\ 



 דפ ד 3

 תרא קדוהי איצוה קדזה וכויה שכצעב יהיו ! ושע
 ! כתאבצ לע םכירצמ ץראמ לארשי ינב

1. 

 רוכב לכ יל שדק : רמאל השמ 'רא הוהי רבדיו
 יל קדמהבבו שכדאב ירארשי ינבב שחר רכ רטפ

 הזה שפויה תא רוכז שכעה לא השמ רמאיו !אוה
 יכ שידבע תיבמ סכירצממ %%%% <% םשכתאצי רשא

 :ץמח לכאי אלו הזמ שכתא הוהי איצוה די קזחב
 ךאיבי יכ היהו : ביבאה שדחב םיאצ*י פתא* שויה
 %%%%% ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא לא *%%%* הוהי

 תתל ךיתבאל עבשנ רשא יסוביהו יוחהו
 תאזה הדבעה תא תדבעו שבדו בלח תבז ץרא ךל
 סכויבו תאצמ לכאת כימי תעבש | : קרזה שדחב
 ימיה תעבש תא לכאי תוצמ : הוהיל גח יעיבשה

 'ככב ראש ךל קדארי אצלו ץמח ךל דאר לו

 הז רובעב רמאל אוהה וכויב ךנבל תדגהו + ךל*בג

 תואל ךל היהו :זםכירצממ יתאצב יל הוהי הרשע
 תרקות הרה ושפל .ךיניע וב ווככולג ך תי -כש
 : שכירצממ הוהי ךא*צוה הקזח דיב יכ ךיפב הוהי
 ; המימי שכימימ הדעומל תאזה הקחה תא תרמשו
 רשאכ ינענכה ץרא* לא %%** הוה' ךא*בו יכ היהו
 רטפ לכ תרבעהו !ךל הנתנו ךיתבאלו ךל עבשנ
 ךל היה' רשא המהב רגש רטפ לכו הוהיל שחר
 קרשב קרדפת ר*אמח רטפ לכו ! דוהיל םכירכזה
 ךינבב זכדא רוכב ילכו ותפרעו קרדפת ול זכאו

 גת

 7. 001מ. , 107. | םכימיה ,168. | ץמח ךל הארי אלו ,
 אלו :"-- אל 9% 6 80, 150, 674- ךל הארי אלו ץמח ,-

 ץמח , 80 -- ראש 18 -- [טק.עג 75, 109. | אלו 2"-- אל 4.

 ךלבג לככב ראש ךל הארי טק. 88 155. ְךל 2", 120.  רואש
 918,758: 84,108,136,674: קתומס 80,170 -- !טק.4₪ 04

 ךלובג 1, 5: 9179 9 75: 8, 2 16 160 16 1

 674 679 : קוננהס 168 -- ךילבנ 1.

 8. 008. 107. 5 .[הרדגהו טנג זז.

 81.  השע ,ז --" השע 4

 - םבו<

 ף. (00 1 , 4

 אוהה , 129 -- םכויה

 הוהי --"והי 223. =  םבירצממ

 ל ו תראל כס
 136,249--קמתס תאה 128. | ךדי -- הכרי 25, 10:16 םככדי

 היהת פנג 10. | תררות טק. 280 100.  'הוהי , 69 -- הוהי רב

 זוז. יךיפב |, 175.7 ' הקזח 86 -- הקזח וה 100.  ךאצה 2

 =- ךאיצוה 42 5: 9, 17, 18, 80, 84, 8, 108, 100, 2 7 29

2 ,264 ,260 ,23 ,227 ,220 ,106 ,10 ,180 ,185 ,178 ,136,158 
 291,674: קוותס 81,04,99,168. םכירצממ הוהי טק. 7 ל

 ז0. 008. 107. תא ;69.  הקחה --הקהה 15% -- הקוחה
 674. - תראזה ;9. | הדעמל 4, 9, 17, 80 1

 227,200. | המימי -- הימי

 וז.107,.008. ךאבו --ךאיבי 1, 5.17, 69, 75, 80, 84,849
239 ,27 .108,100,111,112,136,150,181,185,101,196 

 244, 253,260, 264, 282, 283, 356, 674: קז!תס 81,170,200--

 ךאיבו 13 -- ךאבי 2, 3, 6, 9, 12, 18, 10 82, 8, 99, 2

7 ,,,,ָ, ,+ .1041 
 158,168,160,171,זִדב.175,176,177,178,184,186,100)

4 ,291 ,280 ,1' 288 ,271 ,261 ,266 ,254 ,242 ,216,237 ,210 

 295, 206, 298, 1001, 301, 355: 389 4. 599. 653, 659 'ק ;: קזותוס
 55, 151 -- אךאיבי 129. = הוהי \ 99 - ךוהלא הוהי 388. לא --
 תא 282. רשאכ ינענכה --רשא א ינענכה 129. .רשאכ--כ , ל.
 -ךל 9, 179--ר

 ךיתובאלו 1

 12. רטפ ,ּוָפָּג. םבחהר --םכהרא 1סֶס- | לכו --לכ
 13. לכו :7-- לכ 129. | רטפ -- רנש רטפ 80. | רומח 2

,227 ,226 ,150 ,136 ,132 ,129 ,108 ,89 :84 ,69:75 :17 ,9 
 279, 282, 283, 284, 286, 300,674 : קזותס 80,107. שכאו השב

 הדפת אל ,80. השב -- השב השמ וָפ.-  םכאו -- םםא
 לכו 27-- ו,196. | הדפת - - - לכו טק.ז36 89 5.

 טק. 4 4

 , עבשנ , 80 -- טק. ז8 156 -- / טק. זג5

₪0 ₪.' 
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 צלהתזש 0 א.

21. 

 ורכז

 -יה קהה ד ךיהלא - -

 = = | ₪ קאפ א 0 5 ₪ )₪ אצה שמה = שעה |

5 40 2 

 . םביאצוי -- ו . 61, 6 טל.
 . ךאיבי < ךיאבי 1. יזרפה -- יזרפהו 61, 62, 64, 66, 7:

 1פְ. | ישגרגהו -- ישגרגה תאו 299. = יוחה -- יוחהו 1
 62, 64, 66, 127,197.  ךיתובאל 2.

 7. תרוצמ ₪. 4 1: 8. יתאצב -- יתאיצב
 9. הקזח -- הקזחה 1.

 זז. ץראה -- ה , 61, 4, 1
 . תרבעהו -- ה ,4

 \ת =

 חעפא.

 129. | חרא -- תאו 7.

 75.132 -- [0ק.ז4₪ 4.

 וי כוח ה
.4 18 

 םבירצמע 5.

 ןרהא תאו -- ןורהאו 199 -- ןרהאו
 תראו -- לאו 0.

 הזה , 144. | לארשי , 866.  ץראמ ,זז1 -
 לע םכירצמ 0.1846. 144. | םכירצמ -- רצמ 18 -

 םכתואבצ 13,193: 220, 674: קזנתוס

 2. רוכב -- רכב 1 6 לב 2%, 80,זנז.
 יל המהבבו -- יל המבבו םכדאב המהבבו 1. | אוה , <.

 3. השמ רמאיו -- השמ לא הוהי רמאיו 5.69.  רוכז --.רכז
 75. | םבויה -- בוי ס, זס -- םםויה םכוי 4.  רשא --צ רשא
 17. םכתאצי --* טק. 86 15% -- 'תאצי 0, תיבמ --

 מ ,193.  קזחב -- קוחב 17, 1ֶסָּג, 226 -- הוהי קזחב 4.
 איצה 109.  הוהי --הי טק. 1" 155. אלו -- אל 1

 4. 0. , 0. כואצי =-- םכיאצו\ ד לכ 19, 108, 170. 1
 193 -- יאצוי 9. "= שדחב -- שחחב 1.

 5. ךאבי 152,168. | חהו ינענכה ץרא לא הוהי 05. 3. 24.
 הוהי , 166 -- ךיהלא הוהי גסְק- | ינענכה 0.86 155.  יתחהו
 | 18, 84, 152, 260, 264 -- חהו (0ק.148 15%. | ירמאהו --

 ו ,18 -- ירומאהו 120, 1ָפָג -- יתרמאהו 69 -- ינענכהו ירמאהו
 107. | *וחהו טק. 35 229.  *סביהו 74

 עבשנ --הוהי עבשנ 158. | ךיתבאל ---  ךיתובאל ג, 120 3
 -- וניתובאל 679. = ץרא -- אצרא גס. | .הדובעה

 674. שדחב -- ביבאה שדחב 6.
 6. 60. ,107. | תרעבש -- ת וק.ז88 1:0. | תוצמ %
,5 ,10 5% ,81 ,80 .75 :69 :17 :9 

 158, 181, 186,191, 196, 220, 227, 244, 252, 2%3, 260, 674 ג

 קזגגגס 99, 4



111. 

 קמ רמאל .רחמ .ךנב .ךלאש:-יפ קרוהנ + רדפו

 שכירצממ הוה: ונאיצוה די קזחב וילא תרמאו תאז
 ונחלשל קדערפ קרשקה יכ יהיו !  טכידבע זריבמ

 שכדא ר*כבמ שכירצמ ץראב רוכב לכ ;רוהי גרהיו
 רטפ לכ הוהיל חבז ינא ןכ לע .הרמהבי רוכב עו

 היהו :הדפא ינב* *** רוכב לכו םשירכזה שחר
 קזחב יכ ךיניע ןיב ת*פטוטלו הכאדי לע תואל *%*
 | : םכירצממ הוהי ונאיצוה די

 פפה

 תלשב קרשרפ

 ךרד שכיהלא שכחנ אלו שעה תא הערפ חלשב יהיו
 ןפ שכיהלא רמא יכ פצוה בורק יכ שכיתשלפ ץרא
 ! קדמירצמ ובשו קדמחלמ שת*ארב שעה םחני
 ףוס שי רבדמה ךרד שעה תרא םשיהלא בפיו

 חקיו | םפירצמ ץראמ לארשי ינב ולע שכיש*מחו
 %%%% עיבשה עבשה יכ ומע ףסו' תומצע תא השמ
 שככתא םשיהלא דקפי דקפ רמאל לארשי ינב זרא
 תאכסמ ועסיו : םככתא הזמ יתמצע תא םכתילעהו
 ךלה זדוהו :רבדמה ץדצקב %%* םכתאב ונחיו
 קדלילו ךרדה שכתחנל ןנע דומעב סמוי כהינפל
 אל !הלילו שמוי תכלל פפכהל ריאהל שא דומעב
 : שכעה ינפל הליל שאה דומעו םמו' ןנעח דומע שימי

 אזטצ.

 לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא הוה! רבדיו
 זכיה ןיבו לדגמ ןיב תריחה יפ ינפל ונחיו ובאשיו

 הערפ רמאו + שיה לע ונחת וחכנ ןאפצ לעב ינפל
 : רבדמה םכהילע רגפ ץראב שכה םיכבנ לארשי ינבל

 א עפ.

 17. תא הערפ חלשב יחיו 1. תגנסונל. 13. | חלשב יהיו ₪.
 1מ4]סת. 125, 120, 6- יהיו ץסא גת4נסז ; 0, 189.96.

., --- 1 100 ,286 ,254 ,283 ,27 ,277 ,271 ,260 ,193 ,189 :177 

 םכיתשילפ זֶסָג. = בורק -ו , 3 -- םביהלא בורק 600.  אוה -=
 לא 18. | רמא יכ קמתוס רמאלו 3. | המחלמ םכתארב ,.

 םכתוארב 84, 129, 193: 674. | ובשו -- ב קת." 4
 המירצמ -- םכירצמ 389 .

 18. םביהלא --הערפ 1. | םכישמחו -- םכ שוכחו 2
 674 -- םכישימחו ּוְפָג- | ולע -- לע 152.  ץראמ הק.זג= 5

 -- \190, 200. | םבירצמ ץראמ -- םכירצממ 18, 80 ; 016 4.

 19. תמצע 4,80,150,166, 226, 227, 239. | עיבשה
 עבשה 4,107. | תא ,129. | דוקפי 84.  םכתלעהו

 260, 264.  יתמצע תא , 80.  יתמצע , 69--יתומצע 84
117% 

 20. תכסמ -- תוכופמ 17,193 -- תכותמ 13, 80, 150,674 --

 תוכסמ 75, 89, 108, ,,,,,,,, 8-2

 281, 284, 286 ; קזנזתגס 0. םכתיאב 3,

 107,108,100,129,132,170,1ף1,1ָג, 200, 22%, 6%

4 ,204 

 21. ךלה כ. 236. 80 -- ךלוה 1, 0, 13, 60. 94, % זס,

 158,193, 260, 264, 674. | דומעב 1%--ו , 18%.  םכתוחנל ג

 108,1סג,196,674. | ךרדה 0:6 ךרדב 155. שא ,.

 םכהל קגגגוס םכהל ריאהל 0.

 22. ןנעה -- ןנע 4. | שאה -- ה , וזו -- שאה שכתחנל 6.
 הליל גק.ז86 19. נפל -- פל נק. 31 גס

 2. לארשי , 124.

 יפ קעותמס ינפ 4.
 ובושיו 9, 3,196. | ינפל 1%-- לע 4

 תרוריחה ף, ז3, 60, 1089 6

 244, 200 4. ןיב - ןב לודגמ 7, 1

 252: 615: 4 ןופצ 1, 4:17, 18, 60, 75, 80, 80,108,1ג2, |

 6 1, ,,+,,ץ+,,,,,60 74:

 קוותס 9% --ןאפצ 217. | םכיה - -וחכנ , 150. י

 3. הערפ , וס. = לארשי -- ל ; 18. | םביכובנ 1

 129,136.190. שבה 95.  שםהילע--',1%1.13%.  רברמה
 == רבדמב 2

 1 34 5 יא

 ₪ קש == וחוה תדחה ה(, איל 14

 - = - - דה רד ריייירדחחחח 15

 --- רוכבמ -- -----דדירדרדרדהח
 2----ר-רדידירדדדחד = = דע

 עחו <:= -?=- בב ,םכדא = = ות כ 16

 ----ד-דהד תופט*טלו *ךידי לע תואל ךל
 0 - ךאיצוה - -

.1 1.001% 50610 

 - - ד 7 ד - 7 דחה ח ד ב 7

 ו - שכתוארב - - - - - -
 - ה חה רבדמא - - - 7777777 - 8

 - יד ריר רה רה זכישימחו 9
 ףסט - - --- 7777 ד ת%מצע - - - - -

 תוכסמ - - -- - - - ד ד חה 20

 כ כ לא 2 ו כב
 = + ךהדא = ₪ - ₪ ל הש

 = קר - רח קח -ה ד ד דחה דרדרחח 22

 -- ה ההד שאא - - 5-77 777 שומי

₪ 

 ו - ה-7 7 רדר הירח 2

 -- ריי רייד דידדדדדח ובושאו
 ---רדדדרדדדדהה ןופצ = = =

 1 5 ג צץ ג ₪

 .- 14. רחמ , 0. 15. הוהיל -- הוהילאאא 62. | ינבב --
 הנבב 2. 16. ךידי -- ךדי 6 0.

 18. םכישימחו -- םכישמחו 62, 63, 65, 6.

 19. תמצע -- תומצע 63, 363 10טפ. | עיבשה --יעיבשה

 יתמצע -- ע טק. 85 63 -- 'תמאע ( 40 ז) 4.

 20. ונחיו -- ונחיאו ( ₪4. מ ) 127. = הצקב -- ק טק. ₪ 4
 21. םכתחנל -- שכתחנהל

 הלילו :*-- 7.

 2. ובושו -- ובושיו 61, 62, 63; 64, 65, 66 27. 197, 221, 2.
 ינפל --- ינפ לע 61. = תריחה -- ה 69 - 74

 ונחת -- ח , 4.
 2. םביכיבנ 61, 64,66.,62 7. רגפ . 4.

 תעפמתב

 144. ךנב -- ךנכב 186. | רמאל , 19. | המ -- הדבעה המ
 75. וילא -- לא 107. - קזחב -- קוב 17,193: 6743 קונוס

 1689. | די 5. ונאיִצוה -- ונאצח 9.

 1. יהוו -- היהו 84. | השקה -- הוהי השקח 109. | וניחלשל
 13.  גרהיו -- גורהיו 400. | רוכב 1"--ו , 260. | שבירצמ --
 םכ רוכבמ 9, 13. 17: 60: 75, 81, 84, 89, )5, 107, 4

12 116,150,13,196, 228, 244,253, 260, 270, 284, %4 

 6סָג ; קתמס 80,109,175,129.  םכדַא --א 688 12%. דעו

 7- דע 9,125,200. | רוכב 27--ו, 4,158,196,260. | הבוז
 1פ- רטפ לכ טק. 5. לכו -- ו . 674. רוכב 0

 -- רכב 109, 158, 196, 260 +.

 16. היהו קומוס היהיו 42.  תאל 6 80, 2534 -- תואל ךל

 193 -- קמס תודל 150.  הכרי -- ךדי 84, 227,239. תפסטוטלו

 --- תפסטלו 918, 80 15, 4

 -- תופטוטלו ג, 17. 69, 108, 103,196, 239, 282 ; קזוזתס 18

 -- תופטטלו 199. = יב --י טק. 36 49. = די קזחב --הקוח ריב

 11 קזחב -- קזוחב 7, 226 ; קנננגס 4 ד 7.

 ןנאיצוה -- * ;9: 54, 170 -- ג \ 69 == וה פע 30 19-- 25 סמ



 המתאב 15 אזטו

 קרדבכאו םכהירחא ףדרו קדערפ בל תא יתקזחצו
 קדוהי ינא יכ סכירצמ ועדיו וליח ללכבו קדערפב
 ךפהיו שכעה חרב יכ שירצמ ךלמל דגיו !ןכ ושעיו
 ונישע תאז המ ורמאיו שכעה לא וידבעו הערפ בבל
 ובכר תא רסאיו : ונדבעמ לארשי תא ונחלש יכ
 רוחב בכר תואמ שש חקיו : ומע חקל ומע תאו
 הוהי קזחיו ! ולכ לע םכ*שאלשו םכירצמ בכר לכו
 לארשי ינב ירחא ףדריו שכירצמ ךלמ הערפ בל תא
 שכירצמ ופדריו : קדמר דיב םיאצא' "לארשי ינבו
 סופ ללכ שכיה לע כינה םכתוא וגישיו שכהירחא
 לעב ינפל תריחה יפ לע ו*ליחו וישרפו הערפ בכר
 קכהיניע תא לארשי ינב ואשיו בירקה הערפו :ןאפצ
 דאמ וארייו שהירחא *%עסנ שירצמ הנהו %%%%+

 קרשמ לא ורמאיו : קדוהי לא לארשי ינב וקעציו
 רבדמב תומל ונתחקל זכירצמב זכירבק ןיא ילבמה
 א*לה ; סכירצממ ונאיצוהל ונל תרישע זראז קדמ
 %% לדח רמאל םכירצמב ךילא ונרבד רשא רבדה הז
 זרא דבע ונל בוט יכ סכירצמ זרא זרדבענו ונממ
 שעה לא השמ רמאיו ! רבדמב ונ*ת<ממ זכירצמ

 רשא ?דוהי זרעושי תרא וארו ובציתה וארית לא
 זכירצמ תא םפתיאר רשא* יכ שפויה שככל ;רשעי
 ! זכלוע דע דוע שכתאארל *ןפ*אס%ת תל םויה
 ! ןושארחת םשכתאו שכל שחלי הוהי

 לע ךדי תא הטנו ךטמ תא שרה התאו : ועסיו
 ; השביב שכיה ךותב לארשי ינב ואביו והעקבו יה

 שהירחא ואביו שירצמ בל תרא קזחמ יננה ינאו

 עפ

 132,136.150:152,158,181,1ס3,196) 22%, 226,227, 3 20

10176 ; 674 ,260 ,23 ,244 

 10. םכהיניע -- םכהיעיע 289. | עסנ , 252 -- עסונ

 ואריו 13, 18, 69: 80, 150, 158, 226, 228, 244,260. | דאמ =

 וקעציו =- וקעזו 136,181, = הוהי לא קי 30 1
 זז. ורמאיו טק. 8 4. השמ לא ד

 ןיא ילבמה ןיא 18%. |. םבירבק -- םכירבכ 6 רברמב =

 הזה רבדמב 84. | תרישע -- התישע 233. | ונאיצוהל ונל 2
 85 109. - ונל , 75,150 -- 28 80. | ונאיצוהל -* 8

 םכירצממ -= םבירצמ 101 -- םבירצממב 674.

 11,12. רבדה הז אלה : םכירצממ ונאיצוהל -- ץראמ איצוהל
 רבדה הז םבירצמ 4.

 12. ונרבד -- ר טק. 146 80. | םכירצמב -- םכירצמב ל גס
 -- םכירצמב םכירצבמאל 4. | רמאל , גג 1.  הדבענו-- ההדבענו
 ף.  םםירצמ תא דבע ונל בוט יב , 8. רובע 9,129.  ונתממ
 -- וניתוממ 13, 84, 120, 132, 54 1 193: 196. 674: קזונתס ס

 -- ונתוממ 1,111, 260 -- וניתממ 4, 69, 80, 95, 107 0
74 1 

 13. וארת 18,109. | ובציתה -- ובציתה כ 5 -- ובצייתה זז.

 רעשי 18. | הוהי -- הוהי םביהלאה 186. | השעי --י ,24.
 םכויה 9" - - - - ?כ ; 75.5 | כ \ 199 רשא 2"-- ךשאב

 60, 80, 101,199: 674, 683 'ם -- רשא תא 227, 660 15. תא ,

 248. | םכויה 27-- הוח םכשה 656011. | אל םכויה -- יכ םכויה
 אל רשא 107. דע דוע םכתארל ופפת 0ק.:86 1.  ופסת --
 ןופיפות 9 -- ופיפות 108, 11ז , 181, 103, 674 -- ופסות 5, 6
 -- ופיפת 3; 13; 17,19,75, 80, 99, 17.06
 225, 227,244,2%1,960. םםתוארל ,,,7%4

 -- 6 בתארל 69- | דוע ,
 13, 14. ןושרחת - - (23) - - וארו טק. 4% 4

 ז 4. בכל , 86 -- 06 םבהל 69. | ןושירחרהת 3 9

,,, "1 ,111 ,108 ,89 ,80 ,75 
 196, 296, 227, 248, 282, 283, 674,:66 4 קזווחס 4,904,100,

 ז <. הוהי --הוהי א קעצת תמ ף5.  השמ --לא רבד השמ גז.
 16. םכרה -- ר קוס 3 6 תרא 2, %

 ואוביו השביב , 196 -- ' , 5.

 ז7. קזחמ יננה < יננה קזחמ 1, קיוחמ 129, קזותס 6
 75. בל -- ל טק. 45 1 םבירצמ טק. 46 1

 ואביו -- | 2% טק. 3

 ןיא ילבמה

₪0 ₪. 
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 14,15 הוהי רמאיו

 . ללארשי ינב לא רבד ילא קעצת קדמ קרשמ לא
16 

17 

 61 א.

 8 ג.

 ₪704 4( ==", יתקזחהו

 ו שי יל

 = ₪ ₪ סכישילשו == 2 =[ == = =-

 = דה דה ה ה שיאצו - = - - -

 --ררדרדד ד הדה שכת*א וגאשיו - - - -
 - - = = )7₪ְ=₪)|=₪ְ₪=ִ=₪)|=₪₪ִ )₪ ₪)₪₪₪₪ְ0₪ = פן 1 אר ב == קש

 - ד ד ההד הדדח ה -  בארקה - - - !ןופצ

 ו טיעפנ - - - - - - ארו

 אולה ------ררררדידידדידידהה חד
 אָנ לדח - - - - - - 2 = 7

 -- הד חד וניתוממ - - - -

 ו - רשאכ - --- דד ההד
 ---רדהרחהה שתוארל ןופיפות - - - - - -
 -= = -₪ה₪7₪- יה וה" = 4 = ה ד

 :.געגהב + ג = ₪

 4. יתקוחהו -- ה ,7. 5. לע == לא 363 1
 8. דיב -- םםיב

 בכר , 64 -- קת. 186 6. | ויליחו
 תריחה -- י ,127. | ינפל --ינפ לע

 ד. םבישלשו 4.
 ָף. וגישיו 62, 36 11ס0ט.
 -- וליחו 7

 61.  ןפצ 363 0.

 1:0. בירקה 61, 62, 63, 64, 65 66 7.

 12. דובע 64- | וניתוממ ---* , 61, 63: 64. 65, 66,127,197, 1
 -- ונתומל

 13. הוהי -- םנכיהלא הוהי 61. = םבויה םכירַצמ תא שכתיאר רשאב
 .62- | ןופיסות --י ;6%- דע ,6.

 17. קזחמ 66,127,183,197,221,61,62,63:64,6%. םכהירחא -=-

 גת6 א, 6 116. 6146 ₪ םכהירח 0ק.146 127. | לכבו --ו , -

0 

 כ כתב

 4. הדבכאו --- 'דבכאו 8. נת. 156. | הערפב -- ב ,6
 ןכ ושעיו . 4.

 5. םבעה חרב יכ ,18-- 58 109. | בבל -- בבל תא <.
 לארשי -- לארשי ינב ₪ ונידובעמ ֶסָג -- ונידבעמ 7
 18, 69, 111, 116, 158, 181,196. 244 : קתנתס 6,980 100 ==

 ונידבועמ 674-
 6. רפאיו --א , 136 -- רופאיו 108, קזונוס 0. ומע 2

 7. רוחב -- רוחב לכו 84 -- לרב 660 2. | בכר ?"
 םכישילשו 13, 17, 84, 108, 132; 674 -- םבשילשו 0, ₪

 םכישלשו 69 75; 80; 95, 101,107, 11 72 6 1%

 18ז,185,186,106, 220, 227, 244, 253, 282, 100% קזותוס 4

 - םבאשלשו 128. ולב -- ולוכ 13, 120, 674 -- הלכ 6.
 8. הערפ , 9. | לארשי ינבו , 151, 2ף4-- 58 244.  לארשי 2"

 -- ל ;9ת.11ם. 101. | םביאצי -- םכיאצוי 18, 60, 108, 260

 294 -- םביאציה 4 דיב -- אדיב 6 הפר 17.

 9. םכהירחא , 17. | ונשיו 11,18,120,260) תטתס 81.  םכתא

 42 5: 6: 9: 13: 18. 69, 75: 80 4, 80, 1סז,7,108ְ10, 100

 קו 2 2 0 150,152,158,168,178,181,196,226. 7,

 219: 244 251, 253, 200, 389 2,674. = םכינוח 94
 וישרפו , סב -- וישרפ 69. = וליחו --י , 260,286. | תריחה --
 זרורחה 129, 260 -- תוריחא 196 -- תוריחה 4, 9: 69 6

 151.176.193, 226, 674: קזותוס 80 -- (סעו6 ינפ רריחה .
 לעב ₪86 לעפ 5.  ןופצ 42 69: 75:80 4

 ו
9% 4 



 עתה,

 ! וישרפבו ובכרב וליח ללכבו הדערפב קרדבכאו
 ;רערפב ידבכהב ?דוהי ינא יכ שירצמ ** ועדיו
 םשיהלאה ךאלמ עסיו : וישרפבו ובכרב %%%% %%%

 עסיו םכהירחאמ ךליו נארשי קדנחמ ינפל ךלהה
 ןיב אביו :  םכהירחאמ דמעיו שכהינפמ ןנעה דומע
 ךשחהו ןנעה יהיו לארשי הנחמ ןיבו שכירצמ הנחמ
 ; הלילה לכ הז לא הז ברק אלו הלילה תא ראיו
 זכיה תא הוהי ךלויו שפיה ללע ודי תא קרשמ טיו
 הברחל םשכיה תא כשיו הלילה לכ הזע םכידק חורב
 השביב פכיה ךותב לארשי ינב ואביו + שימה ועקביו
 ופדריו ! סלאמשמו שכנימימ המוח שכהל םכימהו
 וישרפו ובכר הערפ סוס לכ שכהירחא ואביו שכירצמ

 הוהי ףקשיו רקבה תרמשאב יהיו : שיה ךות לא
 הנחמ תא םכהיו ןנעו שא דומעב םשכירצמ הנחמ לא
 תאדבכב והגהניו ויתבכרמ ןפא תא רסאיו : םכירצמ
 טכחלנ% הוהי יכ לארשי ינפמ הסונא םשכירצמ *רמאיו
 תא קדטנ השמ לא הוהי רמאיו : שסירצמב שהל
 ובכר לע שפירצמ לע שכימה ובאשיו שכיה לע ךדי
 םכיה בשיו פיה לע ודי תא השמ טיו : וישרפ לעו
 רעניו ותארקל םכי*סנ טכירצמו ונתיאל רקב* תונפל
 וסכיו שכימה וב*שיו : שפיה ךותב שכירצמ תא הוהי
 שיאבה הערפ ליח לכל שישרפה תאו בכרה תא

 ינבו ! דחא דע םשהב ראשנ תל יב שםהירחא

 המאח םכהל םכימהו שכיה ךותב השביב וכלה לארשי
 תא אוהה זכויב הוהי עשויו ! םםלאמשמו םכנימימ
 תמ זכירצמ תא לארשי אריו שכירצמ דימ לרארשי
 קרלדגה דיה תא ללארשי אריו : שכיה תרפש רע
 הוהי תא שעה וארייו שכירצמב קדוהי קדשע רשא

 : ודבע השמבו הוהיב ונימאיו

 עפ.

 24. תררומשאב 1, 84,120,103, 4. רקבה -- ה ,\.
 לא -- תא 220, 6 103.  דומעב -- ו , 69 -- דומעב תא רסיו

 נסְק. | ןנעו -- ןנע 9. | םכהיו , 85. | תא -- ת טק. ז4= 4

 2%. רסיו , 507.  .ןפוא 69, 80,101,108, 120,136
 103, 196, 226, 244, 260 ; קתנמס זזז. | ויתבכרמ -- ו , 101 --

 ויתובכרמ 9,108, 193,674. = והגהניו -- והנניו 170 -- ג

 19. | תרדבכב -- תרדכב 6 -- זרודיבכב 193,674 -- רודבכב

86,,, ,109 ,108 ,(( :80 :75 :69 :17 :13 :9 :5 :4 

 196, 227, 239, 244, 260 ; קזנתס 0,111,126.  רמאיו --ורמאיו

 168 תש. 684.  הסנא 18,120,196.  ינפמ , 665. לארש*
 -- לארשי ינב 0 120, 260 -- טק.

 26. הטנ , 157. תא , 69.1%5,600 זק. | ובשיו -- ובושיו
 13,17,179, 196, 674 -- ונחיו ובשיו 75,129. | םכימה טק. 7

 9. לע 2%-- לעמ 129.  םכירצמ -- צ [טק.זג6 126. לע %
 129 -- לעו 69. | ובכר --ובכרא 129. | לעו ,120. | וישרפ

 =- וישרפא 0-

 27. םכיה לע ודי --םכיה לע ודי םכיה 80. | רקב תונפל , 1.
 תנפל 111,1%8,2337,248.  ונתיאל רקב תונפל < רקב תונפל ונתיאל

 69. = רקוב 615. = | םכירצמו ונתואל , 252. =,ךנתאל 13
 18,260. | םכירצמ תא הוהי ק.:8 75. | םכירצמ תא הוהי

 םכיה ךותב -- םכיה תא 4.
 28. ובשיו סת בשיו 110 --י , 170 -- ובושיו 06

 674. | םםישרפה -- ה , 12%. | לכל -- לכ 129 -- הערפ לכל
 אל -- אלו 60: 95: 674: קזותס 261 -- (טק.14: 4.  םכהב 9

 -- םכהב דע 244 -- קוס ןהב 0.

 20. אשביב 18%. המוח וג,17, 80, 107,103,106, 244, 4

 253,674.  םכנמימ 89,226. םבלאמשמו --(7) -- וכלה ,9.
 20. הוהי עשויו 1::. 38]ס 5. עשויו -- עשיו 0.

 אוהה , 80. | לארשי -- לארשי תא 4. = לע .תמ םכירצמ תא -
 הלדגה דיה תא זסז. םכירצמ תא -- םכירצמ דיה תא 14.

 לע תמ םכירצמ ₪2. 18. 39) 2. | םשיה ------ אריו , 3.
 21. הלודגה 4, 13, 17, 18, 60, 84, 99, 108, 120,136.193. 2

 264,673: 674,676 ; קזותוס 80,107,10ַ. | רשא -- תא 0.
 ואריו 4, 80, 84, 107, 120,112, 1%0, 155, 226, 674, 681 -- אריי)

 69. = הוהי תא םכעה וארייו , 109. | השמבו -- השמב ₪.
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 1 א.

 ז6 8 4 1 ג. וי

 יש" ,ווכוש תווי וצו ו

 0 4 קש קב םניסנ 2-2 וליח לכבו

 ךשההא - - 77-75-77

 ---- שחוו -----הרדידררהה לע
 תודבכב והגחניו - - - = - - - רסאיו - - - -
 קכהלנה = = - = = 2 2-2 0-2 = ורמאיו

 ---רריר רדר דחה ובושיו - - - - -

 כ תב ד
 --77- ובושיו = < = ךותא =< == =

 ;ףמוה 6 שב דה ו 0-0

 ---דדהרההד ונאמאיו

 5 צץ 2%

 18. ידבכהב -- ידבכאב 127 -- ידבכאהב 1

 19. םכהירחאמ -- ח , 4 20. ךשהה -- ךשחהו

 21. ךילויו <, 71.

 22. ואביו , 127." = םכנימימ -- םכנמימימ 6.
 24. יהיו -- הו 66. = םכחיו -- םכה'ו 62, 6%, 107: 221, 6

 25. ויתבכרמ -- * , 61, 64, 65, 66, 127, 183, 7. והנהניו -

 והגהניו 62, 63, 107,670. | [-רודבכב -- תרודובכב 61, 2

 64, 66, 183, 17, 070 -- ז-ווד אובכב ( ת ₪86: ) 7

 ז-רדובכבב 4. 26. ובשיו 62. = לעו - 7.

 28. ובשיו 65,127,1ף97. | םש'אבה -- םכיאבה א (ך 64) 7.

 40. ,עישויו 61, 64, 127, 182, 107, 1. אוהה םבויב , 4.

 21- וניזכאיו 263 0.

 אתפתב

 18. 00. 2,103,100,1%1,190. ועדי --) 66 ד טק 1
 158.  םכירצמ 0ק.145 3. | הערפב 98 86 --וליח לכבו הערפב

 12. | וישרפבו -- ב , 196 -- ר ,2. /
 19. עפיו 1%-- עפיו עדיו 7. ינפל ךלהה טק. 4

 ךלוהה 108,196, 674. | םבהינפמ -- םכהינפמ וי ף.  דמעיו =
 דומעיו 129, 196 -- (טק.ת4. 1,380 2.  םכהירחאמ 2"--'רחאמ

 תה. ]ג:ת. .(.
 20. אוביו 13. | הנחמ 2"-- ינב הנחמ 129 -- . 199. = יהיו
 .=- ןיבו 251. ןנעה --הוהי ןנעה 101-  ךשחהו--ה 0ק.ז4[ זז.

 21. ךליו 6, 81,101, 107, 100,120, 4 םכידק חורב

 טופ םכשיו קוגעגתס רסיו 12% -- ש טק. ג 4

 הלילה -- (13) - - יו ,=
 22. ואוביו 13. - השביב ,. המוח , 111 -- המח 6
02(,,,,,,ָ ,107 ,101 ,95 ,89 ,60 .18 ,9 

 226, 248, 2%1, 260, 601, 602 ; תפס + םכנזבייכ 4

 תכלאמשמו , 103 -- ש , 9 - טק. 4

 22,231. \אביו - - םבלאמשמו טק. 4
 21. םכהירחא - - ופדריו , ואביו , 18, 170 -- 8 9
 -- ואובו 13. | םופ -- בכר סוס 69,150. | הערפ -- ה 4.

 ובכר -- ובכרו . ְי



 \ 8 תם אוס כ. 7 8

 2 ש 2 א

 הוהיל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא

 . רמאל ורמאיו

 האג האג יכ הוהיל הרישא

 : כיב המר בפרו טופ

 הי תרמה נע 2
 העושיל יל יהיו
 והונאו ילא הז

 ! והנממראו יבא יהלא

 המחלמא שיא הוה' 3
 ! ומש הוהי

 זכיב הרי ואליחו הערפ תבכרמ 4
 ! ףוס שכיב ועבט ויש*אלש רחבמו

 ומיסכי ת*מ*הת 5

 ! ןבא ומכ תלוצמב ודרי
 חכב ירדאנ הוהי ךנימ: 6

 ! ביוא ץערת הוהי ךנימי
 ךימק סרהת ך*אנואג ברבו 7

 : שקכ ומלכאי ךנארח חלשה
 זכימ ומרענ ךיפא חורבו 8

 כ לוג כ מכ ךבטנ
 ! כי בלב ת*מ*הת ואפק

 גישא ףדרא בוא רמא סט
 ישפנ ומאאלמת ללש קלחא
 ! ידי ומשירות יברח קירא
 זכי ומסכ ךחורב תפשנ
 ! שכירידא םכימב תרפועכ וללצ

10 

 עב

40 ,227 .107,108,100,111,120,112,136,148,155,196 
 673; 674, 680,681 ; קונגפס 168 -- ושילש ג. | ועבט -- ועבוט

.6 ,10,129 

 5. תמהת -- תומוהת 129, 193, 673, 674, 676, 681 -- תמוהת

 1 3, 17, 107, 136, 226 -- תומהת 24 ומויםכי 7

 84, 107, 226, 673, 676, 681. | ודרי --ורדרי 681. | תלוצמב --
 וב 1: 4: 5: 17: 19 80, 104, 107, 100, 150, 152, 158, 6
1 ,295 ,204 ,264 ,253 .249 ,248 ,247 .244 ,228 ,227 ,191 

 680 -- תולוצמב 13. 120, 103, 674, 674, 676, 681 --- צ קזנזתס

 ע 99 -- זרולצמב 81, 84, 80, 178, 226,

 6. ךנימי =- ךנמי 6. ביוא -- ביא

 ל. בורבו ו, 13, 19, 108, 193, 673. 674, 676. ךנאג 4%
68% ,, ,10110 ,107 ,104 ,101 ,95 ,94 ,80 .60 

,294 ,264 ,252 ,24 ,248 ,244 :239 ,227 ,196 ,170,191 

 681. - סורהת ף,13,101,100,120,193,673. | ךנרה , 84 --

 ךנורה 4, 13, 17, 107,108, 120,112, 116, 152, 181,193, 2

 673: 674. | ומלכאי -- ומילכאי 69, 80 -- ומולכאי 4.

 8. חורבו טק. 4 1 ךפא ז,17. 60, 75** 0
 ז50,170,191,193,196, 260, 676 ; קזותס 101 ; תטמס 4.

 ומרענ ל 6ֶקָּג- | ובצנ -- ובצנו 7. | ומכ , 681. = םכילזנ -
 םכילזונ 9, 129: 193: 673, 680, 681 ; קזג מס 10. | תרמהת --
 תומוהת ג, 107,129, 136, 103, 673, 676 -- תמוהת 17, 226--

 תומהת 69, 2 1

 9. רמא פו 109. | ביוא -- ביא 86, 260 -- ב"ןא 120. | ףודרא

 13 84, 108, 12, 181, 193, 196, 673, 674 -- ףאדרא 4

 ללש קלחא גישא -- ללא גישא גישא 101. | ומיאלמת 80, 4,
 זס. | ומשירות --ומשירת 18, 86, 10ֶט, 227, 260 -- ומשרות =

 75, 89, 150, 152, 158, 181, 61% -- ומישירות 17, 674

 10. תררפעכ 4, 5, 18, 19, 69, 75, 80, 84, 8, 101,107, 1

 111,128,136,144,152,1%5,158,160,168,186,180,זס1, 1

2 ,252 ,251 :249 4 ,247 ,244 ,239 ,228 ,227 ,226 ,22% ,196 

 2064, 601, 603, 61%, 681. | = םכירידא -- םכרדא 111 -- שכרידא

.0 ,249 ,248 ,140 

1 

 +.\ תז₪₪ 4.

 - - אי עץלחו ------ 4
 וישילש - - -

 ומסכי תומוהת 5
 תולזמב - -

 תרבשנ 0

5 2 1. 

 2. היתרמזו -- ה \ 61: 64, 6%, 66, 221, 113, 114 164, 501,670
 -- הי תרמזו 46 11005. -- ה * יתרמזו 1ֶפְל. | והנממוראו

74 ,65 ,64 ,61 

 3. רובינ 63, 65, 60, 127, 1.

 4. ויליחו --- וליחו 63. 65+ 66, 127, 107,221,
 וישלש 63, 6%, 6

 5. תומוהת -- תומהת 64,197 -- תמוהת 61,63,66.  ומיסכי 1,

 64,6%. = תולומב -- תולצמב 61. 63, 64, 65, 66, 127 1.
 6. יראדנ < ירדאנ 61, 64, 107, 221 70.

 7. ךינאג -- * . 63: 66, 197 -- ךנואג
 םרהת -- סרעת 4.

 8. ךיפא --' 61.64, 66,127,197,334. | םכילזנ -- םכילזאנ
 6, ופק -- ואפק 61, 63: 64, 3

 66, 127, 197, 334, 670 -- ואפק 221 -- ועפפ -

 1רומוהת -- תרמוהת 61, 63, 66 -- תדוומהת 7-

 9. ביוא ₪ בויא 66. | קלחא -- קלעא 1ֶסָ. | ומיאלמת --י
 61: 63: 64, 65, 66, 127, 197, 221, 134, 670. | ומשירות --

 ל ד 61 0512

 10. םכירידא -- םכירדא 64 -- םירדחא 12:

 אקע אב

 1. לארשי -- ל , תת.11ת. 4

 תראוה -- רמאל תראוה
 תא עמ ַז50. | הרישה , 4

 כ ובכורו 9

 2. ךע --דע היאא ז. הי תרמזו -- הי י תרמזו 80 --היתרמזו

 ז, קס 242. | תרמזו--ת טק.ת88. 242 -- יתרמזו 488, 6

 69. הי \ 573 -- הוהי הי 82. | ילא , 150. | והונאו -- והיונאו
 9.17,109,192,676 -- !תססע טשעהס6תג ן 2% 65 ה ת60 60 14-

 רד 35 1 והנממוראו 5, 13, 17, 19, 80, 101, 10, 108,209

 112, 152, 158, 180, 193: 673, 674, 676, 680 ; קזותוס 4.

 4. תרובכרמ 5: 9, 13: 69, 80, 101, 10ְק, 108, 120, 1 2

 674, 676,680, 681.  הערפ , 80. הרי-- המר 673.  רחבמו

 ₪ 7 ןישלש -- וישילש 6 9:2: 1 69 0 4 890 0
4 



 ב

 דעו -- אימלע ימלעלו אמלעל היתוכלמ הוהי דעו 13. =

 ה

 קדוהי שכ*אלאב הכ*מכ ימ נצ

 שדקב *רדאנ הכ*מכ ימ

 ! *אלפ השע תלהת *ארונ
 : ץרא* ומעלבת ךנימי תיטנ 2
 תלאג וז-שע ךדסחב תיחנ 3

 ! ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ

 ןוזגרי*א שכימע ועמש 4

 ! תשלפ יבשי זחא ליח
 שכודא יפולא ולהבנ זא 5

 דער ומזחאי באומ יליא
 ,ענכ בעי "לכו רבב =

 דחפו התמיא שכהילע לפת 6
 ןבאכ ו*מדי ךעורז ל*דגב*

 קדוהי ךמע רבעי דע
 ! תינק וז שפע רבעי דע

 ךתלחנ רהב ומעטתו ומא*בת 7
 הוהי תלעפ ךתבשל ןוכמ
 : ךידי וננוכ ינדא שדקמ

 ! דאעו זכלאעל ךלמ הוהי 8

 הוהי בשיו זכיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ
 ךותב השביב וכלה לארשי ינבו םיה ימ תא שכה%לע
 ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םכרמ חקתו :םיה
 : ת*לודמבו םיפתב הירחא םישנה לכ *%ןאצתו הדיב

 אפ

 -- \  < -- ומיזחאו 17: 94,132,158, 247.  וגומנ 7

 108, 100, 120 152, 193, 196, 672, 681 ; קזגגגס 178. | יבשי --

 יבשוי 108,193, 196, 253, 673, 676, 680. | ןענכ --ן טק.ע4 4.
 16. לופת וָג.111,1ס3.671. | םבהילע --',209.  התמא
 6 -- לודגב ף, 13, 136, 181,193, 6 1 674. 676 ג

 קזוומס :09. | ךעורז , 17 -- ךערז 1, 4, 5.13, 69" 7
 זנז,136,150,152,158,168,170, 225,226, 232,237: 4 220%

 253. 300, 676 ; קענמס 128--דע ךעורז 1סֶפ. רבעי :*-- רובע*

 9.13: 673-- .89,681. דע 27 2 80. רבעי 2"-- רובעי 9

.122 

 17. ומאבת -- ומאיבת 4. 5, 0, 17, 10 60: 75: 599 7, |

 1ז"0ְ9 7 קץ 289 ,244 ,226 ,196 2, 

 249 253, 260, 264, 282, 673, 674, 676, 680, 681 ; קתותס 100

 -- ומיאיבת ג- | ומיעטתו 69.  ןוכמ -- ןוכנ 66%.  ךתבשל
 -- תה טע. 180 6 -- ל , הוהי -- הוהי ינדא 191 --

 ינדא 66%. | ינדא שדקמ הוהי ₪ הוהי שדקמ ינדא 107. | שדקמ
 -- שד טק. 36 ינדא -- ינדא הוהי 76,111, 151 -- יִנדא

 הוהי 191, 389 8 -- הוהי ף,ז 4, 18, 10, 80, 84, ,,,,0

; 681 ,680 ,676 ,674 ,673 ,66% ,264 ,260 ,223 ,103 ,132,180 

 קוותתס ונדא 69. | ךידי וננוכ טק. 13. 10פ. | וננוכ -- וננכ 8

 60,168,170, 224, 615, 681 -- וננכ קמ 107 -- והננוכ 4.
 ה 2

 18. הוהי -- ינדא 600 תוגז8. ךולמי 13, 17: 69 75: 80.
 107,108, 11ז, 120, 116, 226, 227, 210, 600 תוגצפ-

 676 ' קזותוס 81, 82, ,. םכלועל 6, 9 13, 17: 69, 75: 94: 5

 זסז,107,108,100,111,120.132,136,152,158,103,196.

 227, 239, 251: 253: 673, 674, 676, 680 ; קחנתגס 0 0

,128 

 ובכרב -- ובכרו וישרפבו - ב ,
 196, 673 -- 5 .13. | כיב 6786 1 -- ב 63606 [טק. 146 0 --

 ₪כיה 673. | בישיו 196. | םבהילע 0
 80, זסו,7,108,111,120,132,136,150ְ10, 171,

 180,193,196, 220, 227, 230, 244, 253, 260, 674 ; קזותס 81)

 19. הערפ , 4

 4,109. | םכיה דל 0 60. | םכיחי - - - - ינבו , 0. | לארש*

 1גק.85 19. וכי 5.  השביב -- ה , 69 -- השביב א
 1הו6ז 603. 1 60 20 -- כאב יכ 1.

 20. האיבנה םכירמ חקתו ,זסז. | תוחא האיבנה טק. ז4"

 ןאצתו - - - - תוחא , 80. | ןרהא 2199. | ףותהח 9
 108,111,120,170,186,1ְס,240, 674: קווחס 100.  םכיפותב

 130 111,120,112,103 4 זרלחמבו -- זרולוחמו 1

 תרולוחמבו 5: 60, 129, 193; 674 -- תירולחמבו ף,108, 32.

 5 א 0 1% א

20 

 0 א.

 ז 8 5

 = .-.= - [כילאב *ךומכ - < .זצ
 שו = .הףחאנ :9ךומכ ==
 ! האלפ - - - - - - הארונ

 !ץראה - - --7777 - 12
7-0 10 

 -רררדרדד - .תלחנ
 צוזגרו < - 777-777 ד 14

 ה ה 5 יש ל ל קלרה - דד הה 9

 - - ד הצמח -- - - -- 16

 = - ואמה! - - - - לודגבו =

 222 ₪ תו -יש = ==

 - כא 7

 א - הם = וה הודתה
 ! דועו םלוע* - - - - - - 18

 - - רד ררררדרדדדח = כהילע

 : תולחמבו - -- - 77777 ד הנאצתו - - -

 5 ץ ג ₪

 11. םכילאב =- םביליאב 61, 64, 65, 127,197, 333 -- םםיללב 6.
 ירדנ -- ירדאנ 61: 63. 64, 65.66, 127, 197. 76-

 הארונ -- ה ,\ 61, 63: 64, 65: 60, 127, 221, 332: 34-
 האלפ -- הילפ 14

 14. ריחנ -- תיחנ 64,127. = רלחנ -- תלהנ 6.
 14 לח -- ליא 4 65, 66,221.  יבשוי 4 74
 15. ומזחאי -- א , 61, 18--- טק. 45 127.  דער--דחר 7-

 יבשוי 61, 6
 16. המיח -- המיא 61. 62 64, 6%, 66, 127, 181, 221, 313: 334-

 ואמדי -- א , 61 -- ומאדידיד 7
 17. ומעטתו -- ומעטת 64.

 18. םבלועל 363 11סטל. | דועו -- דעו 6%
 19. וושרפבו -- ב \ 64 -- ר ,1.

 20. האיבנה -- א ,7-

 == א

 מפ תא.

 11. םבלאב הכמכ (טק.ז86 168. | הכמכ ז"-- ךומכ 9
 673 ; םטמס 12 -- הכומכ 5, 13, 17, 60, 81, 107,100 7

 13,196, 206, 226, 244,674, 676. | םכלאב -- םבםילאב 9
8 7,100,111,120,112,116,150,152ְ99,101,10 ,75,980 

 186,180,1סָב, 196, 206, 211, 214, 226, 227,230, 2449 248, 260,

2% ,390,411 ,88 ,186 ;360 :367 :345 :335 :324 :123 :317 
2 ,559 :554 :551 :5446 :539 :536 :532 :525 :474 :471 :440 :436 
 567: 569: 595 000 6 תוגזפ. 606, 608, 610, 612,679 619 5

 642, 671 4, 673, 676,680 ; קזנתוס 218, 12%, 404, 466,633 3

 10116 606, 514, 597 -- םכליאב 18, 80; 472, 476, 535 -- םביליאב
 604,674. הכמכ 2"-- ךומב , 673, 676, 681 -- הכומכ 5

 17, 60,080, 10,120, 150, 152, 193, 196, 216, 260, 674 -- הּכ

 10ק.ז8. 8:. | שדקב -- שדוקב 226,674. | ארונ -- ו ,02

 18%.  תלהת -- תוליהת 107, 120, 13, 674,676 -- תליהת
 109,196 -- תולהת 2.13, 76, 101,108, 12, 181, 226. 1

 681 -- רלהת ף-  השוע 69, 129, 13, 260 -

 12. ךנמי 109, 260. | ומיעלבת ף

 13. רלהנ -- תרלחנ 82. | ךועב -- ךזועב 4.
 ךשדוק 129,673 -- ךשדק 7.

 14. םבימע , ף- = ליח -- ליחא 199. =  תשלפ יבשי זחא גק.
 זגמ 2.  יבשוי סף, 108. 32, 103,196, 671, 676, 680, 681 ; קוס

.2 
 15. ולהבנ ₪ והלבנ 1. = יפולע , 84 -- יפלא 18, 6, 109 1
 -- יפולא נא 81. | םכודא --ו , 129 -- 289 80. ילא 7%
 69: 84,152; 226,671,681. | באומ , 89 -- באמ 101. | ומזחאי

 ךשדק -



 7 תב 9

 טכירמ ששכהל ןעתו

 האג האג יכ הוהיל וריש

 ! כיב המר ובכרו פופ

 רבדמ לא ואאצ*יו ףוס םכימ לארשי תא השמ עסיו
 ואצמ אלו רבדמב םימי זרשלש %%% וכליו רוש
 הרממ שימ ת*תשל ולכי אלו התרמ ואביו : םימ
 קכעה ונליו ! הרמ המש ארק ןכ לע זםה םכירמ יכ
 הוהי לא %%* קעציו : התשנ המ רמאל השמ לע
 קכימה וקתמיו שכימה לרא ךלשיו ץע זדוהי והרויו
 כא רמאיו !והסנ ששו טפשמו קח ול שש שש
 ויניעב רשיהו ךיהלא קדוהי -לוקל עמשת עומש
 'ככ ויקח לכ תררמשו ויתוצמל קרנזאהו הרשעה
 יכ ךילע זפישא אל םכירצמב יתמש רשא הלחמה
 הרשע םשיתש זכשו המליא ואביו : ךאפר הוהי ינא

 ! שכימה לע שש ונחיו שכירמת סכיעבשו שכימ תאניע

1. 

 רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ ואביו שכ+ליאמ ועסיו
 זכוי רשע קרשמחב יניפ ןיבו שכ*ליא ןיב רשא ןיס
 ילכ וניליו ! שכירצמ ץראמ זשתאצל ינשה שדחל
 ! רבדמב ןרהא לעו קרשמ רע לארשי ינב תרדע

 הוהי דיב ונתומ ןתי ימ לארשי ינב שכה*לא ורמאיו
 עכחל ונלכאב רשבה ריס לע ונתבשב םכירצמ ץראב
 תימהל הזה רבדמה לא ונתא שכתאצוה יכ עבשל
 השמ לא הוהי רמאיו !  בערב הזה להקה לכ תא
 שעה תצצ'ו שימשה ןמ שחל שככל ריטממ יננה
 ית*רותב *ךליה ונסנא ןעמל ומויב כוי רבד וטקלו

 חקפפב

1 
 זס -- אהו 1ק,זג" 4

 לכ תא 60,248. אל ל 0.
 ךאפור 191 -- ךיאפר 1.

 27. המליא --* . 81, 11,161,178,190 61% -- המילא 6
8 ,,, ",95 ,84 ,80 ,60 .10 ,19 ,17 ,12 
 177,196, 22%, 220, 228, 244, 2%3, 200 ; קחותוס 107 --' ב

 1ג 109. | םביתש , 80. = ץרניע -- תרונייע 129 -- תרוניע 3
 60 101, 108, 100, 12,159,170,181,1ס3,196, 226

 ךיהלא 6 ךיהולא 13. = וינעב 13. = תנזאהו -- תנזאהו או
 ויתוצמל -- תוצמל 244. | לכ ז%--
 םכישא \ 4. | הוהי 2"; 4-

 ז . םבליאמ --' , 199 ---םביליאמ 6, 9, 193 -- םבםילאמ 8
 1060, 80,108,111,112,150,152,170,18ז, 244, 260 ; קזותס

 109. | ואביו -- ואביו ונחיו 1:1. | ןיפ רבדמ לא (טק. 184 14
 לא . 69, 84,107. | רבדמ ₪0ק.188 10. | םכליא ןיב רשא ןיס
 שק, 88 80, | םבליא -- םביליא 193 -- םםלא 5%

 60 80, 108, 120, 112, 144, 150,168,181,1סג, 200, 244, 60

 קוגמס 109. ינפ 282. םכירצמ ץראמ םכתאצל ינשה טק. 7
 ב. | נישה 60,107. | םכתאצל , 129 -- םבתאצעב 2
 -- כ. 145 100 -- אצל [0ק. 46 16 םכירצמ ץראמ ---

 םבירצממ 19.
 2. רניליו -- ונליו 1. 4: 5: 6 9: 13, 17: 60, 79, 7
 150,151,157,158,168,18;108,1060,120,132,136ז,101

 227, 236, 219: 244, 21, 260, 600 -- ונוליו 89, 144, 152, 70

 1 84, 247, 249; 249: 251, 659 'ק- | לע ,76-
 3. כהלא -- םכהילא ף, 17, 60, 80,101 ,108,זֶס,2443 קוס
 109, 4 לארשי ינב , 12.18. | ימ קזומס ןמ 125. ןתי ,

 50 וניתומ ף, 13, 69, 84, 1, ,ֶש +,

 196 ; קזומס 109. | דיב -- דיב מב ף5 -- ריב רבדמב 6.

 וניתבשב ף,13,181,1פ3,196. ונלכאב רשבה --לבאתה רשבה
 ונלכאב אבוט רועשל לכא 170. | ונלכאב --נילכאב 69 -- ונילכאב
 11. עבשל -- עבושל 80, 108 ; קצותוס 4. 0
 םכתאצה 6, + ונתא -- ונתוא זס1, 132, 101, 103, 261 --

 םכירצמ ץראמ ונתא 1:09. רבדמה --נה רבדמה 1. תא ,-

 להקה ווסט להעה 95. בערב סול |ג8מס ץסססתו שזה 3018[ 0.
 4. השמ לא ,ף- לא פו 4 םכחל קזותוס םככל 2. וטקלו
 קזנותס וטקליו 116. רבד --רבדא ( סזג- ל) וסְס. | וניסנא 12
 ךליה -- ךליה אה 6. .יתרתב 158,18,25ֶד,2ּגֶפ. אל םםא ,-

 + .גתז₪ 6 א

 . והאצויו -- והאיצויו 61, 63, 64, 65, 66,127,184 --והיצויו 197. |

 5 ה.

 - ₪ כר 0 000000-

 - 2 / % נ = ו ו ו 1
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 0 70-00 = ₪ ה 00 0 0-0
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 . וריש ---ש , 4.

 . התשנ -- ת ,7.

 . והאיריו 61,
 והקתמיו 1.

 . לוקל -- לוקב 64, +.

 ךילשיו 61: 64, 127, 197. | וקתמיו ==

 ןרנואהו -- א , 66

 4. יתורותב -- יתרותב 6%, 66 -- ירתותב 4.
 3 ב ו 0 נצ ב ב 2 בב 00 5 0 ב ג דעכה מ

 םתפפאב

 21. םבהל -- ןהל 107,18.0%. | םבירמ 0. 738 101 -=--
 קזותוס םכירצמ 107. | האג האנ -- האג א האג 7. ובכורו

 ז1,107,108. | םכיב --יב טק. 246 4.

 22. לארשי -- ל , 107. = ףופ -- םופ 80. | ואציו -- ואביו 4
 לא , 69, 176 -- תא 101.  רבדמ -- רבדמ שי 167. = וכליו 5
 146. | .תשלש -- תשלש ךרד 176. | רבדמב כימי תק." 4

 אלו 00.4. 1זס -- 1 , 674-
 22. ואביו -- אביו 80 -- ואוביו +. אלו -- אלו יכ 5.

 1-רותשל 9. 2 60 80, 6 1209. 80 15 1%

 226, 244, 2%1, 253, 260,674 ; קזומתס 4,128. 'כ 218 4

 םכה --ןכ םכה ₪00ק.85 120.  ןּכ , 1. הרמ קצומס הרמוכ 1.

 24. ונוליו ס, 152 תגז8. 106, 226,674. |  רמאל -- ןרהא לעו
 רמאל 69.

 25. קעציו (סז6 וקעציו 69. לא 1%--לא השמ 4. | והרויו --
 והריו ז,זס1,זסְק,100,158,106, 217,242, 260 ; תטמס 168 --

 והירויו 29. | הוחי 2", 80. | ץע , 84,157. לא 2" 06 תא
 89. | וקתמיו טק גם 1%2. | םכימה 2", 80. | קוח 106.

 : טפשמו , 109 -- טפשמו םכשו לש. | םכשו פמ 199. | והסינ
 69, 150 -- וחסנ 4.

 26. ברא עומש -- ו 1:2, 5, 0, 13, 18.19: 60 5%
 80, 81, 82, 94, 95, 99, 101, זס, 10ס110,1ז1,132,136.

 150,151,152,1%8,160,168,18ז,184,196, 200, 220,227, 59

 252, 252, 260, 601, 602, 603, 615,674 -- עמש ת 4. | עמשת ,

 18.  לוקל -- לקל 2,18, 227, ?גפ -- ילוקל 80 -- לקכב ף--לוקב
 69: 84, 132: 181,199ו 225, 665: קנגותס 10 -- ל 1" טק



 תפתב

 ואיבי רשא תא וניכהו יששה זכויב היהו : אל שא
 רמאיו = : שכוי*א שכוי וטקלי רשא לע קדנשמ זריהו
 יכ םפתעדיו ברע לארשי ינב לכ לא ןרהאו קרשמ
 זכתיארו רקבו : שכירצמ ץראמ שככתא איצוה הוהי
 זדוהי לע ככיתנלת תא ועמשב ;דוהי דובכ תא
 זרתב קרשמ רמאיו :ונילע ונולת יכ המ ונחנאו
 עבשל רקבב פכחלו לכאל רשב ברעב וככל הוהי
 שכנילמ שתא רשא םככיתנלת זרא קדוהי עמשב
 : הוהי לע יכ שככיתנלת ונילע אל המ ונחנאו וילע
 ינב זרדע לכ ירא רמא ןרהא "לא קדשמ רמאיו
 ! שכיתנלת תא עמש יכ הוהי ינפל וברק ללארשי
 לא ונפיו לארשי ינב תדע לכ לא ןרהא רבדכ יהיו
 הבד - - +?ןנעב .הארג קדוהי. דובכ קדנהל ראלב
 ינב תנולת תא יתעמש ! רמאל .השמ *רא קדוהי
 ולכאת םכיברעה ןיב רמאל שה*לא רבד לארשי
 קדוהי ינא יכ םפתעדיו שחל ועבשת רקבבו רשב
 זרא סכתו *ולשה ירעתו ברעב יהיו :  סככיהלא
 ! הנחמל ביבס טה תבכש התיה רקבבו הנחמה
 ספסחמ קד רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו
 ורמאיו "לארשי ינב ואריו :ץראה לע רפככ קד
 רמאיו אוה המ ועדי אל יכ אוה ןמ ויחא לא שיא
 זככל קדוהי ןתנ רשא שחלה אוה שכה%אלא קרשמ
 שיא ונממ וטקל הוהי הוצ רשא רבדה הז ! הלכאל
 רשאל שיא םכיתשפנ רפסמ תלגלגל רמע ולכא יפל
 הברמה וטקליו לארשי ינב ןכ ושעיו ! וחקת ולהאב
 קרברמה ףידעה לו רמעב ודמיו | : טיעממהו
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681 ,615 ,2%3 ,244 ,230 ,228 ,227 ,106 ,181,103 ,160 ,152 

 קזותוס 9,107, 168 -- םכינלמ 5,136,152, 226. | וילע --ילע 6
 -- ונולת וילע 129. = ונילע אל המ ונחנו [טק.:ג 120.  ונילע
 --'.681. המ .109. | ונילע ₪16 ונילת 95. | םככיתנלת 2"

 .-- םככיתונולת 129, 193 -- םככיתונלת 60,111. | יכ ,%-

 9. ןרהא לא ;9 -- טק. 186 124. | רומא 108 -- טק.ז4.
 לא 2"-- ןרהא לא 109 -- לארשי ינב לא 681. | לארשי ינב --
 לארשי לכי וניא בוט ושעל ינב 170. | ינב , 69. = יכ הוהי ינפל וברק
 -- רבדמה לא ונפיו 80.  עמש -- עומש 129 -- הוהי עמש 4.
 םכביתנלת -- * . 9 -- םבכיתונולת ֶסָג -- םככיתנולת 129 --

 םככיתונלת 69, 111, 236 -- םככתינלת 10.
 זס. ןרהא ,17. | ינב ,150. | ונפיו לארשי --ינפל וברק לארשי

 ונפיו םככיתנלת תא עמש יכ הוהי וָג2. = הנהו -- יהיו
 11. לא הוהי -- לא הוהי לא ,-

 12. תנולת , 17 -- ו 1. ָ,1, 78
 112, 152,170, 186, 106, 225, 226, 227, 253, 61 < -- תונולת

 69, 129, 193: 264 -- תרונלת ,,ְ, 8-1
 210,60ג, 681.  םכהילא 2 60, 80, 108,109. 1.

 ןיב רמאל -- רבד רמאל 200.  רמאל -- רמאל ב 5.  ולכאת
 --246--749. 0 רשב ,וזג -- ₪ 120. | םכחל , <.

 13. ולשה - וילשה 6, 17, 18, 69, 80, ,;," ,,,%

 181,193,196: 244, 277 תוגזק. 653, 659 'ק, 681 ; םטתס 228 ₪

 יולשה 9. | רקבבו -- ו , 9 -- ר .81. | ביבס 0 681.  הנחמל
 -- הנחמל לא 6. | הנחמל ביבס טק. 18. 89 5.

 13,14. לטה - - - ביבס ,-
 14. לטה תבכש לעתו , 681. = לטה ,9. | הנהו--ו 9%

 ספסחמ -- פפפחמ פחהמ 18% -- ספסוחמ 120, 136, 193,226 -=

 ופסחמ 12%. | רופככ ף, 69, 84, ,, 4
 1%. ב ואריו ק. 35 :זס. | ואריו קונתס ואריו זגְפ. | ינב

 -- וינב 95. | ויחא לא שי (טק.זג" 15%. | אוה 1"-- רמאיו אוה
 םכהילא השמ 200. ועדי קוס ונעךי ז:ס7. | אוה המ -- המ
 181. | םכהלא -- 'הילא 9 -- םכהילא 60, 80 244, 681 ; קזותוס

 109. | אוה 4%-- ל 184. | םכחלה , 89. = הוהי ןתנ -- הוהי
 הוהי 37. | כבל 2984,

 16. שיא 1", נס. | ולכא 076 הלכא 9. רמוע %

 תרלגלוגל 69,129- | םככתשפנ זֶסָב -- םבכיתושפנ %
 רשאל -- ל , 84 -- רשאל יפל 0.

 17. לארשי , 75,132 -- ל \ חח. [:ת, 12. | טעממהו 4
 18. טיעממהו - - - - ודמיו , 89. | רמעב קאותוס רמעה 2.

 הוהי ןתנ 4.
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 7. רקבו --ו , 193. | םככיתונלת 61,64,127. | ונלת -- ינילת

221 
 8. םכניתנלת 1"-- םככיתונלת 61, 64,127. - םכתא -- םכה
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 קזומס הניכהו 4 תרא , 69, 12 14

 הנשמ היהו , 128. | וטקלי -- וטקלו
 6. השמ -- הוהי השמ 181. | ןרהאו , 190. | לא קזומס זרא
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 עת. 1 1 א

 רמאיו :וטקל ולכא יפל שיא ריפחה אל טיעממהו
 אלו ! רקב דע ונממ ראתוי לא שיא שכה*אלא השמ
 םכריו רקב דע ונממ טכישנא ור*תויו השמ לא ועמש
 ותא וטקליו ! השמ םשכהאלע ףצקיו שאביו שיעלותה
 ; סמנו שמשה *זשכחו ולכא יפכ שיא רקבב רקבב

 רמעה ינש קרנשמ שחל וטקל יששה כויב יהיו
 ! קרשמל ודיגוו ;רדעה יאישנ לכ ואביו דחאל
 זרבש ןותבש הוהי רבד רשא אוה שכה*לא רמאיו
 רשא תאו ופא ופאת רשא תא רחמ קדוהיל שדק
 תרמשמל שכל וחינה ףדעה לכ תאו ולשב ולשבח
 השמ הוצ רשאכ רקבה דע ותא וחיניו : רקבה דע
 קרשמ רמאיו  !וב קדתיה אל קדמרו שיאבה אלו
 תצל ויה קדוהיל שפויה .תרבש יכ שםויה והלכא
 זכויבו והטקלת םכימ' תרשש |: קרדשב והאצמת
 יעיבשה כויב יהיו + וב קדיה' אל תרבש יעיבשה

 קדוהי רמאיו = !ואצמ אלו טקלל שעה ןמ ואצי
 : יתרותו יתוצמ רמשל שכתנאמ הנא דע השמ לא

 ןתנ אוה ןכ לע תבשה ** שככל ןתנ הוהי יכ ואר
 לא ויתחת שיא ובש שימוי שחל יששה םכויב שככל
 זכעה ותבשיו |: יעיבשה זםכויב ומאקממ שיא .תנצי
 ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו ! יעאבשה זכויב

 רמאיו : שבדב תחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו
 ונממ רמעה *אלמ הוהי הוצ רשא רבדה הז השמ
 רשא שחלה זרא וארי ןעמל שככיתרדל תרמשמל
 ץראמ םככתא יאיצוהב רבדמב םשכתא יתלכאה
 תחא תנצנצ חק ןרחא לא השמ רמאיו : שירצמ

 תעעתב

 רשא תאו ופא ופאת ,129. | ופא , 200 --ופאו 12. | ולשבת

 -- תפס 5% ףדועה 129,103: קתנתס 80; 6

 169. | רקבה -- ה ,1.

 24. רקבה דע ותא וחיניו ן\ 75: 157, 6.
 13. רקבה -- ה 4

 שיאבה -- שיאבה בש 6.
 וב , 389 2.

 25. השמ , 158,166. | והלכיא 6 -- והולכא
 112: 193, 244, 681 --,ולכא 4. | הוהיל --י . 261 --הוהיל רחמל

 80. | םבויה 27-- םכויהו 667. | והאצמת -- והוצמת
 26. והטקלת גט. 10. 19 -- וחוטקלת 69. | תבש , 1.

 26, 27. יעיבשה - - - - - רב
 לווה | סנ -- רג

 125,120, 681 -- טקלל גל 7.

 28. רמאיו טק.148 12%. | הנא 13. | רומשל

 *תוצמ 1:8 4. יתרתו 1, 81, 10ְק,100,132, 158 -- יתורותו

 ז 3, 84,193, 681 -- יתורתו 69 -- ותו (טק- 4 1

 29. תרבשה -- תבשה תא תא 84 -- תבשה תא 1 ,% 7

 120,116,177,180,81,107,100,111,12%, 193,196, 7ְ2ְ תוגזק.

 400, 667, 681. | םככל 2"-- שבכל ןתנ :אוה ןכ לע תבשה שבכל
 2 -- א םבכל זו1 -- 100. ששה -<ישישה 12, 226-- יעיבשה

 200. | םבחל -- םבכל 80. | םכימוי -- ו , 189 -- "ימי
 שיא 18 14. ומוקממ 6, 9, 13, 17, 60, 75, 80, 84, %

 120,112,136,160,170,186,1,111,125%סָג,196, 2260, 2

 681.  יעבשה 5,118,607 ; קנס 4

 20. 00 , 4 יעיבשה 1, 2, 4, 6, 9, 13, 18, 6;

 80,101,10ָב, 107, ;, ,,,%
2799 (176,181,184,191,193,196,226,227,244,262,60 ,160 

 282, 293, 284, 286, 288, 601, 603, 667 ; ןצגתוס ,2% 1

78 
 21. תיב --ינב 18, 84,129 ; קזותוס 10 -- 0716 4.

 -- לארשי הוהי 80. | אוהו -- אוה . 1.
 ומעטו +0 המעטו 107. | תחפצכ 18, 84, 8ָס, 899 -- תיחיפצכ

 13, 17, 69, 109, 129, 193, 244, 681 -- תיחפצכ 1,126,132, 6

 227: 239 - 'ח(יפצכ \-

 32. הז . 4. הוהי , 09,

 ונממ רמעה -- ממ רמ טק. גג. 102. = םככיתורודלל 2

 וארי --י \ 80. | םככתא %* 4 יאיצהב 0. םככתא 27--

 םכתא 18,81,681 -- א טק. 4

 וחניו 84. ותוא
 השמ הוצ -- השמ הוהי הוצ 1.
 המירו 9, 109, 120,136 -- המדו =

 טוקלל 9, 13: 69 4

 : לארשי
 ןבל -- ןבל.אאֶא 3

 אלמ -- אלמ א זס,

21 

22 

20 

31 

 שה 12 פס 10 א.

 2 א

- 
 ב

 ל ו ויס

 ו - ריתוי - - - - םכהילא - - -
 0 - וריתויו - - - --- -
 --ררר ההד שהילע - 2-77
 -ד דה ד המחו - - - פל - - - - - - -

 - - 7 דאג ----- 7-7 ההדחה

 ---ררדידידר דה חהח זכהילא - - -

 -- רד דררה דחח ! רקב% - -

 ----ריריררדיר דירר ההרה ואאצמת

 דד ו תא= 5% שה כ ו -- 2

 וב וורשה + תבשה = = ןטוקפמ = - שש
 ;יעיבשה - = =

 ואלמ

 5 ג 1.

 19- רתוי 7.

 21. המחו -- המחהו 64. = סמנו -- ם ₪0. 46
 24- רשא 4% , 7- םככל ,

 24. שיאבה -- ' 29. יתורותו 7.

 20- אוה , 65. = לא -- לאו 6 7-

 31. ז-ריחפצכ -- תיעפצב 64 -- ח ,. 127, 221 -- ,.

 32. םבכיתורדל 64, 6%. = וארי -- ואר 10ק. 45 6%. | תא , 4.

 |: ה ו

 אלו - ו 6
 םיע טק. ?4- +.

 יפכ 2-

 19. םכהלא -- 'הילא --  םבהילא 60, 80 ,,571

 196, 248, 681 ; קזומס 10: תטתס 170. | שיא 4.

 20. אלו -- אלו ת םכריו 111. = ישנא ורתויו השמ לא ועמש
 ק.צג5 155. ועמש --ועמשא 6. | ורתיויו 8

 237, 200 -- וריתויו 4, 0, 13, 17, 19, 60, 75, 80, 83, 9 0

 1ונ,136, 152,152: 171,103, 226, 244, 248,681 ; קזומס 81--

 וריתיו ז ,ז107 ,150,196, 225, 227 --)רתויו מ 95. .רקב <- םכישנא
 עו. :ג ף- - םבישנא , 80. / ונממ \ 60,150, 170. = = --

 ו ;9 -- םבוריו םביעלת 110,

 155,170, 227, 239 681 : קנונתוס 168. | ףוצקיו ,,2
 קותמס 100,170. השמ םכהלע < םכהילע השמ 6. | םבהילע
16 2 120 ,12% ,111 ,108 ,80 ,84 ,80 ,18 ,17 ,12 :0 :6 5 

9 ,244 ,227 ,226 ,144,1%0,162,166,181,184,189,103,106 

 279: 282. 282, 681 : קננומס 1, 2, 4,94,100,173. השמ 1

 21. ותא , 84 --ותוא פג. = רקבב 2"-- רקב 4 -- , 2

 69:95,168.  יפכ --יפל 60, 80, 95,150,152,186, 18 ; קזונוס

 119 : (סזז6 81,196 -- ;, 74.
 .22. יחיו -- היהו 150, 4.

 הברמה \ 75,109. | טיעממהו -- ו. 75 -

 אל -- אלו 185, קתנמס 170. | 'פל תטמס

 ישישה 4, 6, 120, 112, 226 -=

 ישילשה 80,9%. | םכחל 13.  הנשמ -- ינשמ גָג- | רמועה 0,
 120,112,136,193 ;: קזנמס 4. ואביו -- אביו 81 -- קזווס

 ואוביו 3- | לכ ,158.  יאשנ 69 --- ,681. | ודנו 4
 "24. םבהילא 60 80, 108, 100, 181, 103, 248, 681 ; קנותס 1
 -- השמ םכהלא 111,190 -- 106 וילא 84. | רשא אוה -- אוה
 רשא רבדה גגס. | הוהי--הוהי םכהילא 6. | שדק תבש ןותבש
 הוהיל , 157. תבש ןותבש -- תבש ןותבש תבש 84.  שדוק 1
 הוהיל -- ל ק.23. 80. | רחמ -- רחמ לכ 252. | תרא ,5



 תת.

 הוה ינפל ותא חצנהו ןמ רמעה אאלמ המש ןתו
 = ה בשא ייפ - ו 6 34  השמ לא הוהי הוצ רשאכ :ככיתרדל תרמשמל

 5 תי 5 א ס כ. 1.

 חינהו אולמ *%םכש - -

 א: תודעה - - - - והחאעו 35  לארשי ינבו !תרמשמל תאדעה ינפל ןרהא והחיניו
 ץרא לא םכאב דע הנש םכיעברא ןמה זרא ולכא
 ץרא קדצק 'לא כאב דע ולכא ןמה זרא תרבשונ
 : אוה הפאאה תירשע רמעהו :  ןענכ

 6 2 עת של אטץנ+

 שהיעסמל ןיפ רבדממ לארשי ינב תדע לרב ועסיו
 זר*תשל זכימ ץאו םכידיפרב ונחיו קדוהי יפ לרע

 םימ ונל ונת ורמאיו השמ שםע שעה בריו : שעה
 קרמ* ידמע ןובירת המ השמ שכהל רמאיו התשנו
 ןליו שכימל שכעה שכש אמציו :;דוהי תרא ןופנת
 זבירצממ ונתילעה הז המל *רמאיו השמ לע שעה
 קעציו + אמצב ינקמ זראו ינב זראו יתא תימהל
 דוע הזה שעל השעא המ רמאל הוהי לא קרשמ
 ינפל רבע קרשמ לא הוהי רמאיו :ינאלקסו טעמ
 וב תיכה רשא ךטמו לארשי ינקזמ ךתא חקו שעה
 :ךינפל דמע יננה | : תרכלהו ךדיב חק% ראיה ערא
 םימ ונממ ואציו רוצב תיכהו בראחב רוצה לע םשכש
 ! רארשי ינקז יניעל קרשמ ןכ שעיו שכעה קדתשו
 לארשי ינב ביר לע הבירמו הסמ זכוקמה םכש ארקיו
 םכא ונברקב הוהי שיה רמאל הוהי תא םשכת*סנ לעו
 ! שכדיפרב לארשי שכע שחליו קלמע אנו | :ןיא

 3ןפעאב

79 ,271 ,270 ,264 ,261 ,256 ,2%1 ,24 ,248 ,244 :228,239 ,227 

 279 282, 284, 284, 286, 100 1, 615,682 ; םטתס

 1. תרדע לכ 129. ןיס רבדממ , 80,  רבדממ -- תרמשמל
 רבדממ 95 -- רברממ 286 -- (0ק. 2. 168.  ןיס -- | צ

 1. | םםהיעפמל , 104. | םבידפרב 8,111,158 --- שכדיפרב
 4: 69: 75: 94, 129, 136, 260 -- םם , 9,17. | תרותשל 4, 1

 18, 60, 80, 108, 10, 116, 152, 1%7, 181, זס, 196, 226 40

 260, 264: קממס 94,170 ג (076 10%. | שבעה !סזש םכעל ).
 םכעה ----.- יפ לע ,9. 2.

 2. ורמאיו , גז -- רמאיו 84 -- ורמאיו התשנ המ רמאל 9.
 ונת -- הנת 4,150,157, 158,190, 227, 277 1תגזַפ. 100 ; קזנמס

 5% 111,389 2-- [טק.זג5 126.  ידמע -- - - - התשנו גק. 6

 82. | םםהל -- םבהלא 129. | ןוברת 86 -- ןבירת 6.

 המי 2%-- המו 4, 5, 18, 69, 100, 111, 120, 1346, 8%

 200, 226, 600,615! קנומס 16%. | ןופנת--ו , 4.

 2. אמצמ [גק. זג. 129. הז , 129, 177 -- הוהי 1.
 ונתלעה 5, 44 םכירצממ -- כ , 18 -- םכירצמ ץראמ
 80. .ותא--*,109. | ינב תיראו , 04. תראו "0

 תרא

 < 4 הוחי -- דוע הוהי
 דוע - דע 5.

 <- ונלקכסו 4
 5. רבע קענמס רובע 0. חקו -- חק 170 -- חקו הזה 4

 ףךתא -- ךתאמ 80,112 -- 076 םבכתא 9%. לארשי -- רש"
 טק.136 140. ךטמו -- ךטמ תאו 129--ךממו ףֶפ.-  תיכה רשא
 -- תיכה תא 120.  רואיה 8ז ; קנס 80. חק -- חקת 86

 -- חקו 196. | התבלהו 04.
 6. 00. טק. 4.

 רמאל , 4. | הזה 04.
 ינולקסו 6, 13, 17, 111, 120,112, 244, 9

 דמע -- דמוע 9,113, 12ף -- דימע

 ופג.' (םבש ,דק 1ו9ו,:8ש.- ברחב ןנגוסג. רב
 ונממ 18. | םכימ ,ג11,190.  םכעה 5. שעו--ע 7

 176.  השמ ןכ < ןכ השמ 69. | ינעל ף. | לארשי ינקז תק.
 זוס. | לארשי -- םםעה 4.

 7. םפוקמה קזותוס םככמה ף9 -- 92.130. 129 --- אוחה םכוקמה
 60,190,15%. | הבירמו --ה 151. ביר -< בר ף.  אבכתוסנ

 84,108 -- תא התסנ 85. | א .99. | ונברקב --ר,9--

 וניברקב 133, 181, 18%, 247 -- !0ת6 ונרבקב 1:

 8. לארשי םכע -- לארשיב 109. | םכידיפרב 4, 5
,,,,, ,125 ,100 ,107 ,84 ,80 ,6 ,8 1 

 190, 101, 226, 228, 247ג 244, 262, 260, 01% -= םכירפרב 9
.2 06 ; 111,158 

5 

 צה זן ₪ 6710 4

 ו שש כוש היט=>

 ; שכידפרב

 5 ב

 23. אולמ -- מ , 64. | םבכיתורדל 4.
 24. השמ תא הוהי הוצ 10ק. 13 7.

4,, ,66 

 35. לארשי , 6.
 36. תירשע < תרישע 64, 6%, 66, 127,

 והחיניו 61, 62, 64, 2

 םבידיפרב 62, 64, 2714.

 התשנו -- יתשנו 4.

 ז. ןיפ רבדממ , 64.

 2. ורמאיו -- רזא 1.
 ןויברת 4

 2. ינקמ -- הנקמ 62, 1.
 6. .םירוחב 66. < ונממ 72.

 8. םבידיפרב 61, 62, 64, 127, 1.

 ןובירת <

 5. ינקזמ -- ז \ 4-

 7. הבירמו -- יל ,7-

 תוהה.

 33. רמאיו -- אי [0ק. 46 80. לא -- תא 227. | תנצניצ 0.
 ןתו -- | ,286. | רמועה גְסָּג. | הוהי ינפל ותא חנהו ,

 חינהו ג-- | ותוא זס. | םככיתרדל --י , 260 -- םככתורודל
 1 -- םככיתורודל 2

 34- לא -- תרא 9,988
 190, 193,196, 225 ' קזננתס 60, 107 ; (סע6 והחניו 4. 5

 ף,12,18,94,101,136,151,155,158, 178,216. 244,

 256, 200, 264, 601,615 ג קחנתס 8. | ןרהא ,19. | תרודעה 4

00983 10 ,81 ,178 ,141 ,132 ,125 ,111 :75 :69 :17 13 

 קענתמס 10

 45. ולכא 1" 00 4. דע 1%-- דע שבע וס.
 םכאוב 6,129. םכאב ---.-- לא ,.
 -- תבשונ רמעהו : ןענכ ץרא רצמ לא 7.

 ,18. 1602.  ץרא 7.

 םכאב 1%--

 תרבשונ ץרא לא
 תרבשונ ץרא טק.
 תרבשנ 4, 17, 80 , 2

 150,168,196,681 | קזומס 100.  םכאב 2"--םכאוב 6; קזומס

 12%. לא 27,150. | ץרא הצק -- הצק ץרא 099. | הצק -
 אאאא% הצק ( !סזוש 64: רבדמה )

 36. רמועהו 13. = הפאה רירשע -- הפיאה תררישע 7,
 [ןירירשע -- תרירישע [רירישע 13 -- תירישעה סל -- זרירישע

,193 ,,,, ,109 ,108 ,84 ,60 ,17 ,6 ,1 

 244, 681 : קתומס 4 -- תררישע 18, 80,111 112, 227, 0.

 הפיאה 2 6 7 69: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 80, 42

10 ,107,108 ,104 ,103 ,101,102 ,100 99 :95 

 ו28,132,1ב5,116,1נְ.140144, זז

2 ,209 ,196 ,191,193 ,189,190 6+ 



 3 א. גת.
 תוצו םכושנא ונל רחב עשוהי 'רא קדשמ רמאיו
 קרעבגה שאר לרע בצנ יכנא רחמ קלמעב שכחלה
 ול רמא רשאכ עשוהי שעיו : ידיב םכיהלאה ּהטמו
 %% ולע רוחו ןרהא* השמו קלמעב סכחלהל .השמ
 רבגו וא השמ זםכירי רשאכ הו .: העבגה שאר
 השמ ידיו : קלמע רבגו ואד' חי רשאכו לארשי
 ןרהאו הילע בשיו ויתחת וטישיו ןבא וחקיו םכידבּכ
 ויד *יהינ דחא קרזמו דחא הזמ וידיב וכמת רוחו
 קלמע תא עשוהי שלחו + שמשה אב דע הנומא
 השמ לא הוהי רמאיו : ברח יפל %%%% ומע תאו
 החמ יכ עשוהי ינזאב שפישו רפסב ןורכז תאז בתפ
 השמ ןביו :שימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא
 הי סכ לע די יכ רמאיו : יפנ הוּהי ומש ארקיו חבזמ
 !רד% רדמ קלמעב ּהוהיל ּהמחלמ

 א 1.

 ורפי יי יקרשמפ

 רשא ילכ זרא קדשמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו
 הוהי איצוה יכ ומע לארשילו השמל שיהלא השע
 תא השמ ןתח ורתי חקיו : םכירצממ לארשי תא
 הינב ינש תאו : היחולש רחא השמ תשא הראפצ
 ץראב יתייה רג רמא יכ שכשרג דחאה שש רשא
 ירזעב יבא יהלא יכ רזעילא דחאה םששו : הירכנ

 וינבו הדשמ ןתח ורתי אביו : הערפ ברחמ ינלציו
 שש הנח אוה רשא רבדמה לא השמ לא ותשאו
 ןרתי ךנתח ינא קדשמ לֶא רמָאיו !  םיהלאה רה
 קרשמ אציו :קדמע זדינב ינשו ךתשאו ךילא אב
 שיא ולאשיו ול קשיו %%%% *וחתשיו ונתח תארקל
 הרשמ רפסיו : קדלהאה ו%אביו םכולשל והערל

 תפפהב

 14. רמאיו -- רמאיו או 4. | ךתכ -- בותכ 1.
 --טק,זג5 156.  עשוהי ינזאב םכישו , 4.

 החמא ,103 -- ה .170. תא ;69.

 15. ןמש , 665. | הוהו ,17. | יפינ 7.
 , 16. הי סכ לע די יכ --הי סנ לע תיז יכ 66.

 ןרבי %

 תבישו 0

 סב לע די טק.

 הי סכ =- היסכ 102,106

 תוגש. 190, 191 גז, 206 ת4זק, 247,208 ,203, 0 כ

 280 תתגז8. 425. 440, 485% תוגזק. 646 תגזק. 6%2. | הי-- אהי

 171. קלמעב הוהי 624. 4 קלמעב , 7. ףודמ 1

 199: קונתס 81,139. רוד 8.10 קענתוס 1.

 1. ןהכ ורתי עמשיו 1וז0ז. תג]סזנפ. 13,120. | עמשיו --טסא תג.

 סמ 6% 070818 ; 136-- תת4]סע ; 151.170,177,103;9:95:125, 00

 271: 277: 279, 283, 284, .286, 3001 -- , ןתח קת.

 9.  ל5כ.189.  רשֶא --ר 05. 85 81.  השע -- לארשי השע
 ירמאל 1:1. | םביהלא -- לא טק. 186. 15% -- םפיהלא הוהי 6
 לארשילו -- לו ג. 8. 129. = יכ , 80. | לארשי תא -- ץראמ

 לארשי 80. | םבירצממ ,6
 2. השָּכ :".9. | הרפצ --ותב ההפצ 109.  השמ 2

 תיחלש 6% 9: 4 80, 104,107, 2 156 2271

 239, 260 -- החולש 168, 186 -- היחליש 109 -- החלש 4.

 2. היִנָּב -- ונב 129. | םםושרנ 13,249: קחותס 80. רג--
 רגו 129. יתיה 69, 109, 129, 260. | היירכנ 4.

 4. דחאה ,170. יבא --יבאא 20. יניליציו ז 1 -- ינלוציו 1,

2 4 ,109 ,108 ,107 ,99 :80 :75 :69 ,17 4 

 193.181,1894,18%, 220, 227; 239: 244, 253, 282; קזנגס 83

 -- ינולציו 120. | הערפ -- הערפ םכושו
 5. השמ 1%, 157,166.  השמ לא ,9.

 6. 00. ,176. | רמאיו -- הוהי רמאיו 186. | לא -- לא ורתי
 129. -ינא השמ (גק. 86 82.  ינא , פד. - ינשו א ישנו 4.

 7. וחתשיו 9 107 --ווחתשיו 103 ; קזונגס 104 --- הצרא וחתשיו

 84 -- אוחתשיו 4 שיא -- י ₪
 תכולשל , 94. | ואביו , זז.

 הנוחה

 והערל --- ו ,9-
 הלהאה -- להאה ו.

 146. גם [ק40 3 11 2.

 5 | אי +

 = - ₪ רי ₪ = ₪ ה ₪ שה ל 7 - 9

 - הכד דחה ה הכד החד ה ה דה הדחה ה 10

 לש - - - ד [רהא] = -5 - ד רח חדה ד
 == - הי" < <( - ה ה ₪ הד ד חה 11
 וב ב ב ב הו ו - - - - דה 2

 - - ההרה דרה ומאש| - - ₪777 ד
 - - ן'היו כ 4 ו גב( ב שיש שבב = שב ו = ==

 2 - = + ההדחה 3

 ---דריררדר הרר דחה םכו----7 4

 -= חח דחה כח חח ההד 15

 אסכ לע ----- --ררדררדרדרדפדה 16
 !רש < בש- < 5 ה ד

 6 זו
.1 1.681% 806410 

 ₪ == הר 0 ₪ 0 רש 0 הש 7 0 0 0 0 ₪ 0 7 1

 - -ך ד ךח דה חח החד חה חחח חד חהחח 2

 -- דד הד ! היח*אלש - - - - - - - הרופצ 3

4 7 ₪ ₪ ְ ְ ְ 0 ₪ ְ ₪ 0( ₪₪ִ=₪7₪(₪9₪=₪ ₪ =- - 

 ב כ כב = כ בם ו בששבב 2520 047 שנ קם| 2 קב קת ₪ 5

 - ד הד יא הרשמל - < --ר--ד-הה 6
 סבר ל

 --רדדדדדד השמל יוחתשיו - - - - -
 ---רדדדדהרדהח והאבו < ----7-708

 + ב < ₪ 4. 5

 "ף. עשוהיל 64,274 10. ולע קצותס וכמת

 12. רוחו -- בוחו . וידיב - ודיב 7.

 16. יסנ , 64 -- * , 61 -- הסנ 62 -- 'הסֶגכ 5
 16. ךי--דא 221. | רדו-- רודו +

 2. חרא . 64. | היחולש 61, 62, 64,127, 1.
 6. ינא --הנה 61: 64, 6%, 00, 127, 183, 107, 221; 112: 334, 42
 503: 70. | 7. קשיו -- קשיו דקיו -

 והאיביו 61, 62. 64, 65, 66, 127, 183, 197, 5

 זפ

 9. השמ , 1. עשוהי -- הוהי

 194.  רחמ קלמעב ₪ק.ז48 89 2.
 :09. | רהמ -- אארחכ 82.  העבגה -- העבנה הגספה 100 --

 הגספה 12% -- [טק.18. 102. | םביהלאה -= םביהלהאה 1."
 ף, 10. עָשוהי שעיו :יִדיִב טק. ז:4- 1

 10, עשוהי -- עשהי ר 109. | רמא רשאכ -- ול רשֶאָּכ רשאכ
 רומא קצ 100- 7" מש 19 קלמעב -- מעב 8ם. 1גם.

 ןרהאו 1: 4: 5: 9: 17, 69: 75, 84, 108, 125, 2
 158, 193, 200, 224, 300, 665 ; קזנתתס 100,170. | רו 4.

 שאר -- שאר על 4,178 -- שארל 69.  העבגה -- הגטפה
 ' 11. לארשי רבגו ודי השמ 9. 7 1 השמ -

 ודי 1%-- ודי תרא 4 --- ב 94, 1016 18 -- 7' טק. 14. 120 --
 וירי (סת6 107.  רשאכו -- ר ]ג ף. | חיני -- ןחיני 152-=

 חוני 69. | קלמע רבגו -- קלמע רשאכו לארשי רבגו 7.
 ז2. השמ עפ ז7. | םכידיבכ 1ג,17,136,191,226. | וחקיו

 -- הקו 4.  ןבא .1ז57. | ומשיו 186. | ןרהַא = 9
 רחו :25. וכמת טו זז.  ןויריב -- ודיב 129.5  הזָמ -- השמ

 116. | הזמו --ו .152. הנומא וידי יהיו , 86. | יחיו - הינ
 24 -- יהיו ג- | | ויהי =- רי 12939, | .הנמַא 19, 122.' ' אוב

 81,152,168, 171, 225,244, 251,288, 400: עוגמוס 1.

 13. שולחיו 84. | ומע -- אמע +.

 םכחלה -- םכחלהו
 קלמעב -- קלמעב לארשיב



 ה

 זכירצמלו הערפל הוהי השע רשא לכ תא ונתחל
 םשכתאצמ רשא האלתה לכ תא לארשי זרדוא לע

 קרבוטה לכ רע ורתי דחיו !  קדוח' םכלציו ךרדב
 ! םכירצמ דימ וליצה רשא- לארשיל הוהי השע רשא
 דימ םשככתא ריצה רשא קדוהי ךורב ורתי רמאיו
 זרחתמ שעה תא "ריצה רשא הערפ דימו שכירצמ

 לככמ- זוהי לודג יפי ?תעד* קרהע - + שכירצמ די
 ורתי חקי'ו : םכהילע ודז רשא רבדב יכ זכיהלאה
 לכו ןרהא אביו שכיהלאל כיחבזו הלע השמ ןתח
 ינפל קדשמ ןתח םכע שחל ללכאל ללארשי ינקז*

 זרא טפשל קרשמ בשיו תרחממ יהיו !  םיהלאה
 ! ברעה דע% רקבה ןמ השמ לע זשכעה דמעיו שעה

 רמאיו שפעל השע אוה רשא לכ תא השמ ןתח ארו
 התא עודמ שעל השע התא רשא הזה רבדה המ
 דע% רקב* ןמ ךילע בצנ שעה 'רכו ךדבל בשוי
 שעה ילא א*בי יכ ונתחל השמ רמאיו :! ברע%

 ילא %אב רבד. הל ?ריהי יכ יו שפוהלא 'שרחל
 יקח תרא *יתעדוהו והער ןיבו שיא ןיב יתטפשו

 אל וילא השמ ןתח רמאיו :ויתרות תאו שסיהלאה
 התא םשג לבת לבנ !השע התא רשא רבדה בוט

 אל רבדה ךממ דבכ יכ ךמע רשא הזה שעה

 יהיו ךצעיא ילאקב עמש התע : ךדבל וה*שע לכוח
 תאבהו שכיהלאה לומ שפעל התא היה ךמע יהלא
 םשכהתא התרהזהו ! םיהלאה לא םירבדה תא התא
 ךרדה תא שהל תעדוהו תרותה תאו שםיקחה תא
 התאו : ןושעי רשא השעמה תראו הב וכלי %%%
 ישנא שיהלא יארי ליח ישנא שעה לכמ %* הזחת

 ירש% םכיפלא ירש שכה<*לע תמשו עצב יאנש תמא

 ספא

 ה ככתב

 השמ , 144. | תא קנווס לא 16
 אוה , 69 -- טק. 4 4 םבכעל השע 1% ג. 48 1.

 חשע ז%-- השוע 120, קננמס 170. בעל ------ רמאיו , 6.

 הוה . 84, 193 -- הוה שא 4. השע 2" קזנתס השוע 4.

 םכעל 2". 80. התא ,17ס. בש - ו 1

 129,150,189,227,260. ךידבל 9. | רקב ןמ -- רקבמ ג.
 ןמ --ןמל זזז -- קזנתוס ברעה דעו רקבה ספ. = רקב -- רקבה ₪.
 דע --דעו 17. 69, 84, 129, 150, 181, 248, 288, 602, 61ף ; קזו מס

 4: 75:95:168 3 06 116. ברע --ברעה 80, 152 ; ספ 4

 14. תא השמ [טק.ז85 ף-

 1%. 00. ,1ף9. | רמאיו 55 100 --' טק.ז30 82. - השמ

 -- השמ ונתחל 4. שורדל 84, קוגתוס 168. | םכיהלאה -- םכיה
 1טק. 78. 4

 16. יכ ,103. | היהי קזומס הוהי 6. םכהל ,10ֶס. יתטפשו
 == םפשו .2.--= נק. 2 זז ד. | ]וב = ל נבו = ל

 יתעדהו 109.227. יקוח 84,129,1ס3: קתומס 2. תא---

 ויתרת 1,118, 100, 12%, 112,150,158, 1706, 260 -- ויתורות 6,
 125 84, 193, 251 -- ותורת 6, 1סזצז6 71.

 7. 00.84.  ןתוח 9 -- ןתח אל 150. | השוע
 18. הזה -- הזה ןה 193. | רשא ,95. | ךמע -- ךתא 9.

 אל -- אלו 181. | והושע וָג, 193,300. | ךידבל 8.

 19. 45 התע 88 לומ גק.זג- ילוקב 8% |

 84, 129, 132, 152, 173, 103. 5 2ף1, 260 ; קזותס %) 14

 ךצעא 17,244. | התא היה -- התא התא היה 181.  התאבהו
 69. - התא 18,"2,:זז. | רא , 80. לא -- תא ₪

 20. התרהוהו --ה 2%, 101-- הר

 107, 132, 160, 177,102: 22%, 226, 263, 260, 288. | םבהתא --

 ןהתא 196. | םכיקוחה 13. | תאו קתמס תא זקס. | תרתה ף,
 80,100,111,112, 196, 227, 239 -- תרורותה 8

 פג < תורתה 6. | תעדוהו -- התעדוהו 152,190, 260, 4

 תא 2"-- םכיהלאה תא 75.  אךרדה 125. = וכלי 55 158 --רשא
 וכלי 4 6, 60: 84, 1סָב, 120: 150, 13, 200, 300, 650 2 -- וגז

 800. רשא 1 -- וכליאאא 12%. הב 98 80 --וב 602. ןושעי
 -- ןו ק.14. 4

 21. הזחת , 178--ה ₪0ק.18 81.  יארי ליח -- ליח יארי ליח
 זנו.  יארי -- הארי 8. | תמא ישנא -- םכיהלא יארי ליח ישנא
 תמא אשנא 107. | תמא -- תמא ליח 129. תמשו --התמשו \.

 זס

19 

20 

21 

 6010 א.

₪ ]\ 4 5 144 . 

 - רח חחח חח ד דחה דחה חד [רוהא-<- +

 %א)| - ד - רק רק חח חח חה חה ה ההד

 = דש א ו ₪ רש זר שק ₪ הס ינקזמ

 - = חה 7ען- = -= | 0 יהו סי רכס וה

 דמו ירקבה = =" ה = = 2 == בשאי

 - - חוד או - - - 7-7 דדה- > !ברעה

 - --7 ןאב 27 0 2 5 ₪2 2 ₪2 2 2 0 2 כ כו כב

 - חדה "תעדוהו - - - - -- 7-7 ח -

 - - ךצועא ילוקב - - - = - - - - ותושע - - -
 ו

 ש*%תא *תרהזהו - - - - - - - דחה ד

 - - דד חחה- תעדוה% הרותה - - - - - - -

 ו ו --- = - ה ה = - = == רשא

- --7[ 77 -- -0 0 ₪ ₪ = = 

 ירשו - - - - - םהילע ---------7

 5גאגהי ץ ג ₪

 לע [טק.ז88 127. - וליצה --י ,7.

 13. דעו--דע 16 10

 9. דחיו == ריו 1.

 10. םכירצמ 2%-- מ טק. 4 4

 14. רבדה -- רבדה םכה 1. 15. אובי -- ו
 16. יכ -- יבו 61, 64, 127, 15. ואב - 1 , 5. ויתעדוהו

 --ד,127. | תורות 7:
 18. לכות , 1.

 20. תא 1"-- אתא 1.

+ ,221 :197 

 1. ךציעא -- ע ; 65-

 תעדוה -- תעדוהו 7

 א ל

 8. השע ,100,128. | הערפל -- הערפל םבירצמל 4
 זרדא 1נ 5, 9, 80,107, 100,111,125,112, 152, , 0

 196, 226, 227, 248, 260, 288, 601 , 602,603 -- תרודוא 8%

 120, 193 -- תודא 19, 60, 75: 89: 95,136, 225, 700. לכ תרא
 האלתה ,178. | תרא 2%-- תאו 4,60,120,151. | םכתאצמ --
 םכתאצמ םבירצמלו הערפל הוהי השע ספ. | ךרדב , 5. = םכליציו
2 ,109 ,108 .167 ,80 ,75 :69 :17 :13 :5 40 ,1 

.24 :244 ,227 ,226 .225 ,106 

 9. הבטה 5.6.132,116,1%0,158,227,2גֶס. | לארשיל הוהי
 -- לארשיל םכירצמלו הערפל הוהי 157. הוי ,6

 רשא 2% 0ק.246 15%. | וליצה -- םכליצה 6840. | םבירצמ --
 םכי 64.

 10. ליצה 1"-- אליצה 4. | םככתא ליצה -- םבעה תא ליצה
 םככתא תחתמ 1:07. | םככתא 9. | דימו -- ו 52

 389 5, 615. | רשא 2"-- רשאו 69 -- דימ םככתא ליצה רשא
 ארשא הערפ דימ םכירצמ 129. | םכעה תרא -- םככתא 8.
 זרא וגס. .ב (די,תחתמ צג וולוצה 2" רש שו םככתא ,4
 11. לדג 107. | הוהי , פג. | םכיהלאה -- ה 1" טק. 4.

 םשהלע 1, 5, 260 -- (0-6 םכהילא
 12. ןתוח 14. הלוע 1, לכאל -- לכאל רל זס.

 השמ 2" +.

 11. השמ בשיו 55 100.  השמ -- םכעה 112. | תא , 60 -

 התא 107.  םכעה 2", 69. לע ,151. דע -- דעו 4 ל:

 102,120, 150, 153,158, 181, 226, 248, 260 ; קוומס 75,107,

 110, 200,615 -- דעא 109. | ברעה -- ה ,



 2%. םבעה לע ₪00.14 15%. לע,686. םבעה---םכע טק. 2

 ירש 1%-- ירשו 1סֶק. | ירש 2"-- ירשו 90-
 תואמ -- תאמ 144: 253. 277, 279: 282, 283, 284,286. ירשו --

 ו. 95. -תורשע 2,4,17,18, 7, 0

 132,136,150.1%2,158,181,184,180,1ס3, 23: 2600 קזומוס 4.

 26. וטפשו -- טפשו 60,109. | תרא 1", 9. תא 2"--לכ
 189:.  רבדה 1% 686. ןואבי 9. לא -- ךילא 75. רבדה לכו

 -- רבדהו 109. | ןטקה \ 3 -- קתומוס ןוטקה 9. | וטפשי

; 253 ,227 ,226 ,196 ,173 ,150 ,120 ,125 ,80 ,60 ,18 

 םטתס 1.

 27. ול . 69 -- ל ת.ז:

 1. ישלשה 6.

 - ב ת.ז 5
 2. םכידפרמ ווז,זג6 -- םכדיפרמ 18, ף4, 18, 260 0.

 ואביו -- אביו 191 -- ואוביו 674. | רבדמ קזומוס רבדמב

 לארשי 218 6.
 4. הוהי -- םכיהלא 1ָפְפ. | רהה ןמ -- רהה םכימשה ןמ 1. <
 דיגתו גת. ז8/. 81 -- דגתו 4, , 13, 17, 60, 80 0%,
7 ",1,114 

 244, 615, 674. = ינבל -- יגבל תיבל 1סֶפ -- 06 תיבל ו.

 לארשי -- ל \ 88. ]:ה. 191. | םבויב

20 

 8 ג 1 ג. מ.ס 0 2: זפת. 15

 = = = - תורשע < -1- השיח ה - 22  זשכעה תא וטפשו ! תארשע ירשו םישמח ירש תואמ

 - - 7 - [ואיבי לודגה - - - ההד לכו ךילא +ואיבי ל*אדגה רבדה לכ היהו תע לכב

 ב שוב (שו= שש כבש 4 איל = ! ךתא ואשנו ךילעמ לקהו שכה וטפשי ןטקה רבדה
 = יפה, עב 2/00/05 5 21  זרלכיו כיהלא ךוצו השעת זדזה רבדה תא שא
 - - - = אוב ומוקמ לא - - - -- רד ה ! םפולשב אבי ומאקמ לע הזה שעה לכ םכגו דמע
 שרכב סנש = ש --3--בה24  !רמא רשא לכ שעיו ונתח 'רוקל קרשמ עמשיו
 תאש ידבל יכנא לכוא אל שעה לא השמ רמאיו 25 99% %אאא %%%% %%%% %% %%% %% %%% %%%%

 םכויה שככנהו שפכתא הברה םכיהלא הוהי ! שטכתא %%%% %%%%% %%+%% %%%% %%%%% %%%% %%%%

 ףסי שככיתבא יהלא הוהי ! ברל שימשה יבכוככ %%% %%%%%% %%%% %%%% %% +%%%% %%%<%%%

 רשאכ םשככתא ךרביו סשכימעפ ףלא כבכל %%+% %%%% +צצאא +%+%+ %%% %%% %%%%%

 זככאשמ סככהרט ידבל אשא הכיא .: שכל רבד %%%%% %%*%ל% %%%% %+%*% %%%% %%% +%%%

 זכיעדיו םינובנו שכימכח םישנא םכל ובה : שכבירו %%%%%% %%%+++% 4% 4% 6% +%%

 בוט ורמאיו ונעיו ! םשםכישארב םכמישאו םשככיטבשל %%% %%%%%% %%%%% ++%%%+%% +%%%% 9%

 ישאר זרא חקיו ! ;רושעל תררבד רשא .רבדה קרשמ רחביו %%%%% 3%%% %%% %%%%

 שכישאר שכתא ןתיו סכיעדיו םכימכח םישנא םשכהיטבש זכישאר וכתא ןתינ  לארשי לכמ לח ישנא
 ירשו סכישמח ירש תואמ ירשו םכיפלא ירש םכהילע ירשו םכישמח ירש תואמ ירש% םכיפלא ירש םעה לע
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 6 0 7 אא.
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 2. דיגתו --י*, ,4 9 . םםידיפרפ 7

 םפפה.

 ירש םבהלע -- ירש יאנש םכהילע 71. ןיברהילע ₪ 6. 0
6 2 ,120 ,12% ,111 ,100 ,108 ,89 ,84 ,80 :75 ;60 ,18 ,17 

,227 ,226,220 ,160,158,160,173,177,186,180,193,106 
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 . קזתמס 4,155 -- טק.ז45 81. ירש 1"--ירשו 162.  םכישמח
 ק.ז4. 1. ירשו--ו 109.  תורששע ,,7

 1ס08,10,111,120,112,136, 104,248, 260, 270, 284, 286,
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 פל

 תנשאו םכירצמל יתישע רשא **% זכתיאר שםתא
 התעו :ילא סככתא א*באו םכירשנ יפנכ לע שככתא
 יתיהב תרא שכתרמשו :יל*קב ועמשת עומש כא
 ! ץראה לכ יל יכ שימעה לכמ הלגס יל םכתייהו
 קרלא שודק יוגו םכינהכ זרכלממ יל ויהת םכתאו
 השמ אביו : לארשי ינב לא רבדת רשא םכירבדה
 זכירבדה לכ תא םכהינפל לכשיו םכעה ינקזל ארקיו
 והמאיו ודחי םעה לכ ונעו : הוהי והוצ רשא הלאה
 ירבד תרא קדשמ .בשיו השענ הוהי רבד רשא לכ
 יכנא הנה השמ לא הוה רמאיו ! הוה לא שעה
 ירבדב שמעה עמשי רובעב ןנעה *בעב ךילא נב
 ירבד תא השמ דגה םשלועל ונימא' ךב שגו ךמע
 לא ךל השמ לא הוה רמאיו |! ;דוהי לא שנעה
 ויהו : םכתאלמש ופבכו רחמו םכויה םכתשדקו סכעה
 הוהי דדי ישאלשה כזיב יכ ישילשה כעל שענכנ
 שעה תא תלבגהו :יעפ רה לע שעה לב זנעל
 רהב תרולע םככל ורמשה רמאל %%% %%% ביבס
 עגה אל :תמו תומ רהב עגנה לכ והצקב עגנו
 זכא המהב שא הר" הרי וא לקסי לוקס יכ די וב
 ; רהב ולעי הרמה לבאיה ךשמב היחי אל שיא

 ןכעה קרא שדקמ שעה לא דהה ןמ קדשמ דריו
 זכינכנ ויה שעה ללא רמאיו ! שכת*למש וסבכיו
 םויב יהיו 1 השא לא ושגת לא שכימי* תשלשל
 דבכ ןנעו םיקרבו תאל*ק יהיו רקבה ת*יהב ישילשה

 זכעה לכ דרחיו דאמ קזח רפ<ש* ל*קו רהה לע

 כל
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 9. יבעב -- הבעב
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 262 זס. לא -- לע 364 1.
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 15. םכינוכנ 61, 64, 6%, 60, 127, 197, 1.

 16. םפעה לכ דרחיו ,
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 בגו -- םכנואא ( 6146 מע ) 1.

 ישילשח 2"-- ישלשה

 זע

 4. יתישע רשא , 6. רשא -- רשא תא 6, 84, 0

 180, 248, 251. - םכירצמל -- םכירצמב 18, 69, 2
 160, 152,181, 101, 106, 199, 200, 225, 251, 277 וגז. 2

 100,101,3802,674.; קזומוס 221---ל [טק.4. 162. אבאו ---איבאו

2 , ,, ,89,107 ,84 ,69 ;17 :13 4:0 :1 

 1%1,186,191,196, 227, 239, 244, 248, 263, 260, 674: קזותס

.5 :81,109 :75 

 5. עמש 1.2: 4: 5:6, 0, 17, 18, 60, 75, 80, 81, 82, 4, 1

 1סל,108,100,111,125,112,136,190) 161, 152, 158, 160

7% ,244 :210 ,227 ,2206 ,226 ,200 ,175,181,184,186,191,106 

 248, 263, 260, 100, 602 ; תטתס 4 ילוקב 9. 69, 80, 1%

 173,1923:244,674,111,151,1%2,15%. יתירב --יתירב יתרמשמ

 13.  םבתיחו 120,260. | הלוגס 9.
 .260, 61%, 674, 686 ; קנותוס 100. | לכמ 218 6. יל 2%, 4

 6. 003. , 199. | ויהת , 157. | תוכלממ 120. שלק 6

 הלא (גק.:4: 12%. | רבדת רשא ,ז77. | רשא -- רשא הלא
 וסֶפ. לא פו 100. | לארשי טק. דג

 7. אוביו ו. 4 השמ --לבל השמ 665. ינקזל ןויזתוס ינקז לא 82.
 םכעה , 95 == לארשי 84. | םבהינפל --י , 260 -- םכעה םכהינפל
 ספ. לכ , 674. | הלאה , 95,199,686. | רשא --רבדת רשא

 לארשי ינב לא גֶפְפ. | והוצ -- הוצ 106 -- ה טק. 4.
 8. לכ 1%=- לכל 80. | ודַחי -- וידחי

 191; 225,615, 674: קזנגגס 80, תנתס 4 לפי יב

 רבד , 166. השענ , 244.  בשיו --בשי טק.ז46 184. תא , 0.

 9. רמאיו פג 155- = הוהי 17=- השמ 84. לא ו" קזותס תא



 אז. 147 תמה.

 זרארקל שעה ערא השמ צצו !  קדנחמב רשא
 רהו :ררהה תיתחתב ובציתיו הנחמה ןמ שיהלאה
 לעיו שאב הוה' וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס

 לוק יהיו : דאמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעב ונשע
 וננעי םכיהלאהו רבדי השמ דאמ קזחו ךלוה רפ*שה
 ארקיו רהה שאר לא יניס רה לע הוהי דריו : לוקב
 רמאיו +! קדשמ לעיו רהה שאר לא השמל ;דוה'

 הוה לאי רסרמי ןפ. שכעב דעה דר ,השמ לא תו
 לא םישגנה סכינהכה םכגו :! בר ונממ לפנו תוארל
 השמ רמאיו ! קדוהי שכהב ץרפי ןפ ושדקתי הוהי
 יכ ינס רה לא ת*לעל שםעה 'לכו' אל הוהי לא
 : ותשדקו רהה תא לבגה רמאל ונב התדעה התא
 ךמע ןרהאו התא תילעו דר ךל הוהי וילא רמאיו
 ץרפי ןפ הוהי לא ת*לעל וסרהי לא םעהו םינהכהו
 ; סכתאלא רמאיו שכעה לא *%* %% השמ דריו :שכב

 אא"

 !רמאל הלאה םשירבדה לכ תא םיהלא רבדיו

 זכירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא זדוה' יכנא
 : טכידבע תיבמ

 : ינפ לע םירחא שיהלא ךל קדיהי אל

 לעממ ספימשב רשא הנומת לכו לספ ךל השעת אל
 ; ץראל תרחתמ שכימב רשאו תרחתמ ץראב רשאו
 קדוהי יכנא יכ שפדבעת אלו שהל קדוחתשת אל
 לע% םכינב "לע תר*בא ןוע דקפ אנק "לא ךיהלא
 זכיפלאל דסח השעו : יאנשל כיעבר לעו סכישאלש
 ! יתוצמ ירמשלו יבהאל
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 23. רמאיו -- רמאיו התו 129. | הוהי לא ₪ לא הוהי 7.
 הוהי ,1891.  תלעל -- תולעהל 17, 182 -- תולעל

0 ,103,196 ,107,108,100,111,120,136,150,181,186,180 

 400, 674: קתומס 04,158.  יניפ רח לא -- הוהי לא
 יניפ רה . 236. | 'כ 515 175.  תדעה 1 7
 -- זרודעה 109 -- התודעה 75, 189, 674: קזותס 1. תה

 טק. 46 סב -- ה 2" 2.45 80.7 תא --(7) --רה 58

 24. .וילא הוהי ₪ הוהי וילא 120,152. = וילא , 9, 69 -- ול גס.
 דר --דר ל 104. | תילעו -- רקבב תילעו פפ -- תילעהו 196 -
 התילעו 129. | םכעהו , זז. | תלעל , 4 -- תולעל 60
2442 6 .186 ,152 ,50 111,120,1 ,100 ,107,108 ,84 

 248. 261, 300, 674; קזננתס 04,158. | לא 2", 95.  ץורפי 4

 25. 00. , םכהילא 9, 13, 69, 80, 100, 4

 לא -- לע <. | הוהי =
 = =כ [=פ)

 ו. רמאל הלאה טק. ז86 3.
 2. יכנא -- א 14]ט ₪ 9. | ךיהלא , +

 2סס --- תאיצוה 82. 1ות. 69 -- א טק. 40 6.

 4. היהי -- היהי הוהי 0.
 44 ךל לכו -- לכ 120, 674. | הנמת 12%--

 ה 9. רשאו תחתמ ץראב , 17.  תחתמ םכימב רשאו , 4.

 רשאו 2% טק. ץ*ג4* 4 ץראל 15 -
 %. יכנא . 190. | אנק -- הנק 13. | דקופ 108. | תובא

170 7,706 ,8 .4 .9:17:69 

; 681,686 ,170 ,160 ,23 ,260 ,244 ,230 ,227 ,226 ,189,193,196 
 קעותס 109,135. | לע םכינב -- לעו םכינב ינב לעו םכינב 369 --
 קס םכינב 65 ז8(טזג זז ןח 4 -- לע םפינב ינב לע םםינב 1.

 לע ו ינב לעו 10 -- לעו 80, 4 7 -- לעא 2

 םבישלש -- י \ 6. | םםיעיבר 369. | יאנשל , 7% -- יאנושל 1.
 1 4 י" 7 ]וסס סוס 18102 == :-בינב לע רובא ןוע דקפ

 : םכיעבר לעו םבישלש לע םכינב ינב לע
 5, 6. השעו : יאנשל וגס. 186. 24.

 הית ה-7

 6. השעו -- השועו זֶסָג, קזומוס 168 -- רצונו 15%. | דסח --
 ד 9. | םביפלאל -- שכ סאןשמ[ [טק.145 81. | ירומשלו 3.

 יתוצמ , 177 -- %

 לה. 5פז ₪ ה 4

 5 41 ג. 8 א 0 כ.

 = - כ ד ד הד ה ההד גל

 = ₪ קח דד דל דה רה ה דה 77 18

 -- 7 ל ה ----ררררהרדרהד
 א שש טה ₪ הרוש ה = רדר ור ו חח קלה ה 19

 2/0 גת -ככ-כ = ךל*ה רפושה
 לב (0ש ה (יה ה טטנהה קל 2 ו יד" הנע ה הל = ד 20

 ---ריריר דד חה ד השמ לא - - 21

 ו בו דב כ הר = וסל כ ל 7806 הכו ד מד 22

 -ררהרדרדההד ם*חב -----דדהה 3

 ו - תולעל ------77-77
 - ריר רח ד % תדעה - - -

 ו יב 2 ₪ = םוש = שס - = תי 7 24

 0 - - תולעל -----7 77 ד
 ! םהילא - - - - - - רהה ןמ -- 7-77 7 25

 0 נע

 - = ₪ ₪ 0 0 0 0 0 0 70 רה 7 1

 ב ב וש כ בע ב ב שר, הש תר=כ ל 2

 2 ב 2 ב 25 = שה = אא = 5 5 ל 2 = 3

 ו ו כ כ ב4 22 ב2 == = = שש = = 5 22 - 4

 3 7 ב ב בש = == 22 = = בש 2" == 5

 ה - -- רדר דד דד
 ו 2 2 2 2 םכישילש 6

 5 2 האב

 ז7. איצוו 64, 66, 7- 21. יניס רה -- יניפה 6.
 24. רילעו -- תילעהו 183 -- התילעו 670 -- התילעהו 670.

 ופרהי -- ופראהי 127 =- ופרהי 7.

 4. לעממ -- לעמ 4.
 5. הוחתשת -- יוחתשת 61, 64, 66, 127, 193. 4 6.

 םכודבעת 127. | הוהי , 61. | לעו 1:5-- ו, ,7%
 221,334,670. | םבישלש 61.  םםיעבר -- םכיעיבר 42

 65,127, 197, 221, 334 -- םביעיעבר 4.

 6. יבהאל -- ה ,.

 זקפפתב

 17- אציו 74
 תא קמעס לא 11 -- טק.

 רהה 2
 18. ינפמ ולכ ןשע 05. 286

 ולכ ןשע -- לכ ןשע ןנע 106. = ולוכ 11,60. | רשא -- יכ
 הוהי וילע = וילע הוהי :00.152.  וילע , 111. = ןשבכה -- ה טק.
 186 7 [וז6ז. רהה -- םכעה 101,528 ; קחמתס 173, 5%

 426 ; סע 476.551,642. | דאמ --דאמ רשא 19% -- דאמ א 1.

 | זס. לק 18,105,1%8, 224,226 -- לב %. רפושה 1

4 ,.9,12,17,18.75,80,04,107,108,111,126,120 

: 674 :615 ,260 ,244 ,230 ,227 ,180,103 ,158,170,186 ,152 
 קונוס 8:, 4 דלה 107,120, 17%, 184,180, 220, 227, 4

 200.  ונינעי 3,100,120. | לקב 18,120,160, 6.
 20. רה לע ₪00.14: 2. לע --לא % 106, 6%1 -- לע א 0

 לא 1% סת לע 686.  רהה - - - - ארקיו ,6ב
 שאר לא השמל הוהי ארקיו טק. 185 110. | ארקיו -- אר כ

 השמ -- השמ םכעה 4.
 םכיהלאה 10. 3.

 ןשע -- ןשעאית 1.

 1-10. השמל -- השמ אל 69 -- השמ לא 9 6 לא 2"

 5 .. לעיו -- דריו 4

 . הוהי --הוהו זסס. השמ לא--השמל גזז.  השמ 8

 = ופרהי הוהי 106 -- !ס6 ןוסרהי 81. = תוארל הוהי לא
 -- תארל ארְל גס. | תוארל -- תואר (טק.זג 81 -- 1, 7

 80, 160, 2גְד, 601 ; קזותס 1:09; תטתס 223. | לפנו 3



 ד 8 5 יניס תו. 2% . דע כ

 2 2 2 2 ₪ 22 22 ₪ 2-0 2-2-7ה7ה 78 הקע אל יכ אושל ךיהלא הוהי שכש תא אשת אל
 = 2-5 יל --רד ה חהה ; אושל ומש תרא אשי רשא זרא זדוהי

 222-707 !ןהשדקל = - - - - - רומש 8.9  דבעת כימי תשש : ו*שדקל תבשה םכוי תא רוכז

 ו < ב צלב 2 ו ז0 הוהיל זרבש ייעיבשה זכויו : ךתכאלמ לכ תישעו
 ₪ - - - וב השעת < - = - - ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ ** השעת אל ךיהלא
 2 2 ₪ 2 5 - - ךתמהבא = = < < = = זז פי !ףידעשב רשא 'ךרכו ךתמהבו דןהמאו "ךדמע

 שש יושב 2-0 ב ץראה תאו שימשה תא קדוהי השע םימי תשש

 ו ו הציר ד די ינו ו יעיבשה םכויב חניו שכב רשא לכ זראו שיה תא

 ב ב לכ !והשדקיו תבשה שכ" תא הוה' ךרב ןכ וע

 כ וב כ כ שם = 12 לע ךימ' ןוכ*אראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ
 ו כ ב כ כ ! ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה

 תו 11 : חצרת אל

 2-55 14 : ףאנת אל

 ו 16 !רקש דע ךערב הנעת אל

 - הש הד = ה אלו ךער - - - - = < = ת₪ל) 17 ךער תשא דמחת תל* | ךשר תיב המה
 = - כ וכ יי ותוש< = וש ! ךערל רשא לכו ורמחו ורושו ותמאו ודבעו %%%%

 רשא ינענכה ץרא לא ךיהלא הוה' ךאיבי יכ היהו %%% %%%%%% 4%% %% %%%%% %%%% ++%%% 9% 9%

 תולדג שינבא ךל תמקהו התשרל המש אב התא %4%%% %צצצא %% %%%צ%% %%%%% %%% %% +%%

 לכ תא םשינבאה לע תרבתכו : דישב שתא זרדשו +%ל %% %%%%%% %% %לצצ* %%%% 4% %+%+%%

 ןדריה תא םשככרבעב קדיהו ! תאזה הרותה ירבד %%%% %% %צצצ+צ% %%%% +%%%% %%%+%% %%%%

 םשככתא הוצמ יכנא רשא הלאה סכינבאה תא ומיקת 3+%%צ% +4%%% 3%%% +%% %%%% 4%%%%% +% +%++%%

 ךיהלא הוהיל חבומ :כש :תינבג + םכיזירג רחב יפויה %%++% +%%%% ++%% 4% %%%%% %+%%%% 95% +<%%

 תומלש םינבא : לזרב םהילע ףינת אל םינבא חבזמ %+++ +%%%< %+%% ++%%% ++%% 4% %%+%% *%%

 תולע וילע תילעהו ךיהלא הוהי חבזמ תא הנבת +צל* +++* +9+%%% ++%%% %%%% %%%% %% +%%%

 תחמשו םש תלכאו םימלש תחבזו : ךיהלא הוהיל %%%%% 3% %%%%% %%%%% %%%%% %%%%%< +%%%

 ירחא ןדריה רבעב אוהה רהה :ךיהלא הוהי ינפל צצצ +%+%% %%%% 59% %%%< 5%%%% %%%% %%%%

 הרברעב בשויה ינענכה ץראב שמשה תצוובמ ךרד %%%%% %%%%% %%%%%% %%%% %%%% %%%% +%%

 ; שככש 'לומ ארומ ןולא ללצא ילגלגה ללומ 6% 99% 4%%% 4%%% %%% %4%4%% 4%

 5 תב יה יז 5. מיס יס א 2.

 16. אל -- אלו 69. - בונגת ף, 17, 108, 100.
-674 ,227 ,191 ,170 

 16. אל --אל 6. ךערב -- ךערכ 4
 17. 00. 472.  דומחת 129. | תיב-- תשא 622 ; (סז6 1,

 82.  ךער 1*--ךעיר פג -- וז ךיעיר 69 -- ךיער 81 --
 ךער 68 זג[טז8 17 115 0, אל | ךער -- תט]. 1231. 1תזשק

,81 80 :18.75 ,13:.17 ;0 ,8 577 44 :1 ; 70605 45 

,,ָ ,100 ,108 ,107 ,106 ,104 ,101,102,103 

, ,160 ,1%0,1%1,152,155:1%7,158,160,168 
 186,180,190,1,18%ף1,1פ3,196,198,1סֶפ) 200, 206,200 1

20 ,248 ,247 ,242 ,237 ,213 ,228 ,227 ,226 ,22% ,218 ,21 ,212 

09 ,270 ,278 ,277 ,271 ,0 264 ,264 ,200 ,256 ,251 :251,252 

 28, 284, 280, 288, 202, 203, 204, 295, 28, 101, 302, בס,
5% :344 :343 .342 .341 .339 .338 :335 3309 :325 ,324 ,322 ,305 

385 .379 ,360 ,368 ,367 ,305 :358 :355 :349 ;348 :346 
,404 ,400 :399 ,390 ,395 ,390 ,2 6 3 499 .188 ,386 ,394 

.414:435.436,437 :410 ,428 :427 ,425 ,423 .419 ,413,418 :412 
 438: 440 441: 443: 445: 44%: 459: 464: 466, 471, 472 גגו ש-
59 514 ,507 ,480 ,488 ,487 ,486 ,48% ,481 ,480 ,478 ,470 :474 
4% :546 :541 :539 .536,538 ,532 :520 ,528 ,522 .517,519 ,516 
3 5709 :575 :574 :573 ,579 :569 :567 :564 :563 :562 :559 

 585: 586, 587: 58%. 593: 594: 595: 597: 598, 600 תורזפ.
,60 ,608 ,607 ,606 ,604 ,603 ,602 

,,,,;,ָ,ָ,ָ ,634 :633 ,611 ,60 ,624 ,620 ,)61 

 671 4, 2,5, 674. | דמחת אל 2" (טק.זג. 9. א; 27-- אלו
 5: 60: 84,193, 32% : קתנוגס ,. רמחת 2" -- דומחת 09

 קחתמס 12%. - תשא -- תיב 622 -- תשא תיב 249 -- 0.
 53% -- תר טק.ת86 4115 %7ס -- ת סאות( טק. ג 671
 ךער 2%-- ךעיר 260. | ודבעו --ודבע 4, 10, 181 , 186, 204,

 674 --ו 1% ₪7. 186. 102 -- דבעו 144-- ודבעו והדש 136 2
 68ז ; סו 1ף0 -- וגז. 406. והדש 43%. | ורושו --ורשו 10,108,

 100,111,226 --ר נק. 30 גם כג % [1ם 343.  !רומחהו 2

 18,104,107,ו129,132,103,681,12%נ קזמתס 5. לכו--לכו אבו

 107 -- 53 4.  רשא ,109.  ךיעירל 1.

 ון. תדא 27-- תאו 64,127,221,314,670.  רשא
 םכב -- םכהב 127, 4

 12. ךמא -- ךמע 6ז. | ןוכיראי -- ןובירהי 61 -- ןוכראי .
 17. אלו 1%-- ו . 61: 64, 6%, 66,127. - ותמאו , 4.

 ורומחו 61.64, 65,127,221.  רשא , 6. אב -- הב .
 המש -- םםש + תכיזירג רהב: =- כיזיגרהב 127 ==

 םכיזירגרהב 64, 6%. ,=םב לר | == =[ בשויה --

 ו. 64, 65, 66, 127,183, 1ֶפְד -- בושיה 1.

4-4 , / 

 מ 5 5.

 7. הוהי 100,11."2ז. תא 170."2. | תא אשי רשא ,7.
 8. 60. , 107. | רוכז <-- ו , 4.

 ף. 60. ,107. | לכ תישעו --לכ תא תישעו 170. = לכ 19 6
 ךיתכאלמ ז 46

 10. (0- , 4 םבויו - םכויבו 5, 69, 129 4

 ךנבו (109. = ךדבע -- ךדבעו 1. 4. 5, 17, 18, 60: 84, 108

 132, 150, 152 55 160, 180,103, 108, 10 תוגזפ. 2200

,4 ,615 ,601 ,602 ,545 ,2 189 ,208 ,288 ,252 :240 :249 :244 

 681 : קזוופס 109, 168,170-- ךדבעא 686. | ךתמאו -- ךתמאו בו

 6 -- קוס ךיתמאו 69. | ךתמהבו , 15% -- ךתמהב לכו 0
 ..-- ךיתמהבו וב. | ךריגו 3.

 ון. שת , 7. תא 2"-- תאו 18, 60 ,,%

 109, 248, 204, 600 6% תוגז8. 615, 4 הניו 6 ?ץקספזגק] .
 ( /. 11008: ) קזס הניו. ןכ , 1, 69 -- קצווס לכ 4.

 םכוי ,18. | .תרבשה -- תר 0. 46
 12. ןוכראי -- ו . 181 -- ןוכי'ראי , 17, 18, 60, 84, 95; 7

 ו ,, +, +, , 587

,282 ,260 ,2%1 ,24 ,248 ,244 ,227 ,226 ,225 ,206 ,196 ,193 

 674, 681 ; קזותוס -2, 80, 94,109, 151 -- ןכיראי 4, 150, 24-

 רשא -- עבשנ רשא 0. ןתונ 108, 4
 13. חצרת אל -- חצרת אל רקי 0.

 14. אל -- אלו 6



 19 8 4 תו 0 ם.יאאו םת

 זכיארו רפושה לוק תאו תולוקה תא עמש - - - 18% תאו םכאדיפלה תאו ת*%לוקה תא םסיאר סעה לכו

 --77 ד לכ ואריו - - - - תאו [כידיפלה תא ועניו שפעה ** *אריו ןשע רהה תאו רפשה רוק
 וו מטרה+ןה = .%רר) ה < קרל ד ל - - -)1  %%%% %%%א%% %% השמ לא ורמאיו : קחרמ ודמעיו

 ונעמש ולוק תראו ולדג זרא ודובכ זרא וניהלא %%%%% %%%% 34% %%%% %% %%%%% %% %%%%%%

 זכיהלא רבדי יכ וניאר קדוה שויה שאה ךותמ %%%%% %%%% %% %%%%% %%% %%%% %א%% %%+%%

 שאה ונלכאת יכ תומנ הטל התעו !יחו םדאה תא %%% %%%%%% 9% %%%% %%% %%%+% %%% %%%% %%

 'כוק תא עמשל ונחנא םכיפסי שכא תאזה קדלדגה %%% %% %%%% %%%%% %%%%% %% %%%% א%%%%

 5 ג ג. קב 128 .תסש:סאפפ. אתת.

 18. עמש -- ש קתותס מ 127. | םכידפלה 61,65,1סְ. | ועניו 'תכ םבדיפלה 'פמה יפ לעו וחירי) 6 227. 244, 247,

 -- ועני 6: -- וניו 24 ודמעיו -- ודמעי 1. 249: 251: 253: 277, 278, 27. 2834, 284, 286, ,%) 289, 292,

 19. רא 27-- תאו 77: םכדאה טק. 8. 4 324: 330: 335: 335: 342: 344. 148: 167, 360: 370. 421, ,9

 םביפסי -- םכיפסוי 61 -- םביפיסוי - לכ ימ -- למ ימ 440: 464, 471: 472, 477. 475. 480. 481. 485, 488, 480, 514,

 127. | יחיו --יחו 61,127. רמאי \ 64. | תומנ --נ 5. 517:519: 535: 536 535: 539: 541, 562: 563: 567; 560: 574: 6%
 557: 593: 595: 597: 600 חגז8ַ. 601 , 603, 606, 608,600, 611,610

 620, 610, 631, 643, 674; קזנתס 4,135, 169,171, 466 6

 הספא. 181, 419, 52% -- םכידפלה 9, 260, 300 4 245: 9" 5%

 18. םכעה --- םכעה לכ 109 -- קזגממס םבעל 129. | .םביאר 465. 476, 018 ; קזוממס 188. | לוק .1 --לק 120, 22% --לוק לכ
 -- םכיאור 69,129. 112, 674. | תרלקה 4,5,9,13,80, 81,101, 10,132 -- גת. 38 1סָגב.- | רפושה 1, 2, 4 52 6, 9; 17: 69
 ו 08 0 ל רי ד ד 3 186, 180, 103,226, 9 80, 81, 101, 107, 108, ָ,,, 6

 227, 233: 230: 244, 248, 253, 260, 204, 438, 495, 686 -- תולוקה 193, 223, 226, 227, 230, 249, 260, 204,674. | אריו 026 ואריו

 17, 10 94, 107, 206, 237; 346, 440, 488, 5425 129.  םכעה -- םכעה לכ 109 -- קזגתס םכעל 120. * ועוניו

 םוגמס 107 -- תולקה 18, 7%, 89, 108, 120, 293: 170, 456. 17: 69: 75, 84, 101, 108, 120, 132, 170, 103, 206, 260 2

 562: 375: 895, 608, 61- יבהפלה 171 =-- בידופלה 1.4 6 וגס 74. קוחרמ 17, 69, 84, 108,120, 12,181,101,

 13, 17: 19: 69. 75. 84 80, 94,101, ,,,, 902 674% קותס 5,
 132,161,1%2,17ְד,1פ3,196,206,21ז (6 תוגזַפ. יבוחב ןכ "יתכ 19. 202 השמ 62 :ג[שז8 6 11₪ 82. | העמשנו -- ה ,6

 6יסתוקגזגסס 5%0 5. 20| 2--17 6ממג פפטד5א0א. 5, 8

 ! ינפ לע שםבירחא םביהלא ל היהי אל 3 ! שבידבע ריבמ םכירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יבנא 2200. 20, 2.
 רו ו וה רו א - וכ ה בכ = בא /- באב - ככ וי די כוכב מז - וכ וה ב ירו 6 ו
 : ינפ לע םבירחא = ךל .היהי יל ק : םבידבע תריבמ םבירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא 2605 ף, 6.
 1 0 5 ₪9₪\א₪₪" ו ]||

 הוחתשת אל < | :ץראל תרחתמ םבימב רשאו תרחתמ יו רשאו לעממ םבימשב רשא הנומת לכו לפפ ךל השעת 'אל 4 4
 הוהחתשת - - - ב ב 423 - שב .קנובע+- - ₪%- - 5 בה םמש 2 507 לבנא ,ב ב ירש שש 4 ב של

 הוחתשת אל 9 : ץראל זרחתמ םכימב רשאו תרחתמ ץראב רשאו לעממ םכימשב רשא הנימת לב* לפפ ךל השעת אל 8
 ו ו, 0 22 ה-20 ₪. תשרכהש ₪ בכ ב 2 לבו וי ל

 דפח השעו 6 |: יאנשל םביעבר לעו םביש*לש לע* םםינב לע ת*בא ןוע דקפ אנק לא ףיהלא הוהי יכנא יכ םכרבעת אלו םכהל 4
 - 7-7 - - - ו א תיבה | ינכט בב זק 0 6.

 דספח השעו 10 |: יאנשל םכיעבר לעו םכיש*לש לעו םכינב לע תובא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא הוהי יכנא יכ םבדבעת אלו םכהל
 2 - = א - וע 2 7 -כישילש לעובר מ - תובא = -0-0- 0-05 70 7-5 = 5 שר. 5 405 5 ₪08 7 806 הד  -נ%

 + אושל ומש רא אשי רשא רא הוהי הקני אל יכ .אושל ךיהלא הוחי םםש תרא אשת אל 7 | : יתוצמ ירמשלו יבהאל םכיפלאל 4.
 2 ו כאב בב ב ו 2 כ ב ם ים ש םיב ם שס שם סם כסם ם שים :יתוצמ שיש ג 2 2 2 = ככ == 5

 : אושל ומש -רא אשי רשא תררא הוהי .הקני אל יכ ,.אושל ה הוהי םםש תרא אשת אל 1 : ותוצמ ירמשלו יבהאל םביפלאל
 ב 1 ו 9 ]2 2 2 2 - 2022022 - 2275 < !יתוצמ,- - 2-00 ----- ₪

 תרבש יעיבשה םכויו 0 : ךתכאלמ לכ תישעו דבעת שבימי תשש : וישרקל תבשה םבוי תא רוכז 8 4.
 ב :והשדקל - - - - - - - רומש 1
 תרבש יעיבשה םכויו 4 מ לכ תישעו דבעת םכימי תשש ג | : ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ו*שדקל תבשה םכוי תא רומש 12 6
 = < ₪ ה ד רה לכד הכד ל ה חכה תה תכלת הכד ךכד דד ה ד ה הכד ד ה 5 - + השהקל - - - - - - - רומש 2

 יכ זז | +! ךירעשב רשא ךרנו ךתמהבו ךתמאו ךדבע* ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ ** השעת אל ךיהלא הוהיל 4.
 = כה < רד -רד תת ךכ> ךתמהבא - ה הכה ךדבעא 2 0-0- 50-0707777 וב-0077 - 2

 ןעממל ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב* לכו ךרמחו ךרושו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ ** השעת אל ךיהלא הוהיל
 כ יכ יוכ ו ו כ ךתמהב* - - - - - - ךרושא - - - - ךדבעא - 0-0 -0- 50707077 - ןב 2-05 0-72 - 07.

 הוהי ךרב ןכ לע = יעיבשה םכויב .חניו שכב רשא לכ תראו םכיה תרא ץראה תאו םבימשה תא הוהי השע םכימי תשש 4.
 2 בב ב ב ל 0 5
 ךיהלא הוהי ךוצ ןכ לע  היוטנ ע*רזבו הקזח דיב םכשמ ךיהלא הוהי ךאצ*יו םכירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 15 + ךומכ ךתמאו ךדבע חוני 2.
 רה קו שת ו ו 6 יי ו ְןתתתשששתעעתתתתתתת 112

 ךימי ןובאראי ןעמל ךמא תראו ךיבא תא דבכ 2 ! והשדקיו תרבשה םכוי תרא א
 ב 2 ב ₪ 2 ה 2 רק 5
 ךל בטיי .ןעמלו ךימי ןצכיראי ןעמל ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ךמא תראו ךיבא תא דבכ 6 : תרבשה םכוי תרא תושעל 6
 ו וירמל = בם שם יטימ ו | יש

 :רקש דע ךערב הנעת אל* 16 :בנגת אל* 1% | :ףאנת אל* :4 | :חצרת אל וג | :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא חמדאה לע 4,
 --ייידיודדווה אל* תב אל" =- כ אלא הושמפ = < חה קורא כ וקל = רות לרוצ = = <

 ,+ אוש דע ךערב הנעת אלו ! בנגת אלו : ףאנת אלו :חצרת אל 17  :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע 66
 < ור ד דד ה חזה אל* = ב אלא הו אלא = יירד ד - ירי ורריירידרדידריה מ

 : ךערל רשא לכו ור*מחו ורושו ותמאו ודבעו **** ךער תשא דמחת אל* ךער תיב דמחת אל* גז 4

 ו ורימחו ורוש* - - - - ודבע* והדש - - תשא דמחת אלו ( 1. ) - - - תיב - -- - אלו 7.
 + ךערל רשא לכו ור*מחו ורוש* ותמאו ודבעו והדש ךער תיב הואתת אלו ךער תשא דמחת אלו 18 6
 ן ווככ- ב ורומחו ורוש* - - - - ודבע* וחדש - - - תשא דמחת אלו ( תו\.(קג.) - - - תיב - - - אל* שנ

 2 ץע



 פפה.

 %%%א 44% %% %4 %% %צצצצק ל%* %%%%% %%%%

%% %%% >%%+ %% 4% %%+ %%> 5% %%+-+% 

 %%%%%% +%%% +%%+ %%% << *% ןנמע הדתא רבד

 .סיהלא% ונמע רבדי לאו *%+*** העמשנו %%%%

 וארית לרא םכעה ירא קדשמ רמאיו = : זרומנ ןפ
 רובעבו שכיהלאה קצב שכתא זרוסנ רובעבל יכ
 דמעיו : ואטחת יתלבל םככינפ לע ותארי קריהת
 שש רשא ירפרעה ירא שגנ קרשמו קחרמ םכעה
 %%+%%% +%+%%% %%% +% +%+% %%%%% זכיהלאה

 לצאצא %%% צצא%צא%% לצצצא %צצא %% %*

 רמאיו
 םשכתא לארשי ינב לא רמאת קרַכ השמ לא קדוהי

 ןושעת אל :םככמע יתרבד שכימשה ןמ יכ םשכתיאר
 חבזמ : שככל ושעת אל בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא
 זראו ךיתלע תרא וילע זרחבזו יל השעת קדמדא
 רשא שוקמה ילכב ךרקב זראו ךנאצ תרא ךימלש

 : ךיתכרבו ךילא צובא *%% ימש תרא **ריכזא
 תיזג ןהתא הנבת אל יל השעת זכינבא חבזמ םכאו
 קרלעת הצלו !*הללחתו הילע זרפנה ךברח יכ
 : וילע ךתורע הלגת אל רשא יחבזמ לע ת*לעמב

 מופ מ

 21. יתא ; 69- | ושעת -- ןושעת 84, 152, 248 --אושעת 7

, 12 

 24. חבומ -- םכינבא חבומ 80. | חרא קוגתס ראו
 ךתלע וזו -- ךיתולוע זס -- ךיתלוע 129. = תא 2%, 60,109--
 תאו 84,110,120,132, 158,103, 100, 247,204 225, 62

 קזוחוס 10,600 -- תראא 81. | ךירקב 1,,6ף0 ; קנננוגס

 לכב -- ב ,6 םכוקמה -- ה , 199 -- ה טק. 8

 ריכזא -- רוכזא 136 -- כז ₪00.46 80. | ימש תרא 9 תא ימש
 זס. | אבא 13,17,18,80,108,100,1,.1ז1,126,120,14360

 144, 150,152, 158,170, 186,226, 260 -- אובא םםשש 4

 ךיתכריבו 9. .
 2%. םבאו -- ,132,1%2,600. | ןהתא | 60. | הילע -- וילע

 7 היללחתו 1, 4, 9. 17: 69: 75: 84. 99

 ז 52, 173, 178, 196, 244, 260, 277, 278, 279, 9,

 292, 674; קעותס 81, 82, 12% -- ה טק. ז8. 168 -- הללהתו
.0 

 26. אלו -- אל 6 158, 181, 244- תרולעמבכ 7:

,,,, ,, 0 ,107 ,05 ,84 ,81 ,75 ,69 ,19 ,18 
-64 ,260 ,248 ,244 ,210 ,227 ,226 ,196 ,103 ,11 

 קווגגס 94. = הלגת , 109 -- ה ק.ג48 ף. | ךתוהע -- ךתהרע
-110 

0.0... 

22 

23 
24 

25 
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 ץלהגתזש ת610 1

 5 5 ג ג.

 עמש רשא רשב לכ ימ יכ :ונתמו דוע וניהלא הוהו
 ; יחיו ונומכ שאה ךותמ רבדמ .סכייח שיהלא לוק
 וניהלא הוהי רמאי רשא לכ תא עמשו התא ברק

 וניהלא הוהי רבדי רשא לכ תא ונילא רבדת התאו

 שכיהלאה ונישעו ונעמשו ךילא

= = ₪ = ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ == = = - 

 - | = )רט כ ההר כ ה כ וכ החל כ ה 0 0 0 ה 0 0 070-

 - = | ר₪ ה-0 לכ כ כ 0 ה הדל הדק | ה כ כ וכ ה כ 0 0 0000-

 יתעמש רמאל קרשמ לא קדוהי רבדיו

 ךילא ורבד רשא קדזה שעה ירבד רוק זרא
 הז שכבבל קריחו ןתי ימ  ?ורבד"רשא לכ יביסיה
 .- םימיה לכ יתוצמ תרא רמשלו יתא האריל םכהל
 זוכיקא .איבנ | : (כלעל םהינבלו שהל ביטי ןעמל
 רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ שפהיחא ברקמ סשכהל
 אל רשא שיאה היהו : ונוצא רשא לכ תא שםהילא
 שרדא יכנא ימשב רבדי רשא וירבד רא עמשי
 תא ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא ! ומעמ
 םשיהלא ששב רבדי רשאו רבדל ויתיוצ אל רשא

 ךבבלב רמאת יכו |: תוהה איבנה רמו םירחא
 רשא !הוהי ורבד אל רשא רבדה תא עדונ ךיא

 אוב אלו רבדה היהי אל .הוהי .םםשב איבנה רבדי
 איבנה ורבד ןודיזב הוהי ורבד אל רשא רבדה אוה
 כל יובוש שכהל רפא | ךלה נכפ רבת כל
 ךילא הרבדאו ידמע דמע הפ התאו : שכילהאל
 םכדמלת רשא םשכיטפשמהו םכיקחה הוצמה "לכ תא
 רבדיו :  התשרל םכהל ןתנ יכנא רשא ץראב ושעו

 לא רבד רמאל השו

 --- םוקמא %*ב ךרקבמו ךנאצמ ךימלש

 המש -!- = = -?תרצכזא

 ! והללחתו וילע - - - - - - - -
 ₪ ₪ 0 ₪ רש = ₪ 0 = ₪ ₪0 תולעמב

8 61 

 20. וארית --' , 61: | םככינפ לע -- םבבינפל 71.
 21. .ובישיה -- וביטה 61, 64,127, 221,

 61 -- בש" 64, 6%, 66, 127, 197, 221, 4.

 םכהינב אלו 7.

 ביטיי -- בימי

 םכהינבלו --
 םםלועל 7 10718

 איבנ -- איבנא 127. | םעפיקא -- םכיקה 61. | ונוצא רשא טק.

 14. 66. = ויתיוצ -- ותיוצ 6. הפ -- הכ 2. םכדמלת
 -- םכדמלא 299. | ןתנ , 64.  התשרל--התשרא 741.

 23. יחלא -- ה , 66. | ךסכ -- ףסכא (ל ₪31.) 17.

 < 24. ךיתולע 61,64. = ךנאצמ -- צ קזוחס ז 64. | םכוקמב --
 םכיקמבו 61, 64, 66, 197. | המש -- ה ,4.

 2%. אל (טק.ז9(. 127 -- אלו 7.

 26. תרולעמב -- ו ,66,66. = יחבומ -- ח , 6.

 ו 8

 אפ מ.

 20. לא םבעה ,7%. | שכעה -- םבעה שב 120. | וארת %
 69,10ֶפ. תסנ 80,וס3ָ. םכיהלאה -- ןפ םכיהלאה 7%. = רבעבו

 189. לע -- תא 158. | םככינפ -- םכהינפ 1.

 קוחרזמ 69, 7%, 84, 107, 4

 השמו -- ה ; 6ף9- | לפרעה
 21. דומעיו 18%, קתותס 0.

.4 ,109,129,132,170,193 

 קונוס לפראה .

 22. רמאת -- רמ טק. 45
 - ל ;18. | םכתיאר -- םם ,.

 םככמע (0ע6 םכהמע 7.

 לארשי -- לא , 5. וחם. 2

 יכ . 6. = יתרבד -- י , 6.



 צ ז 1

 םיטמטפשמה  קרשרפ

 הנקת יכ + שהינפל שכישת רשא שיטפשמה הלאו
 ישפחל אצי ת*ע*בשבו *דבעי שכינש שש ירבע דבע

 השא לעב שכא אצי ו*פגב אא*בי ואפגב שא :שנח

 השא ול ןתי וינדא שא :ומע ותשא האציו אוה
 הריהת .ההידליג הרשאה .תרוגב וא שםינב גל .ההליו
 דבעה רמאי רמא שאו :ואפגב אצי אוהו הינדאל

 ! ישפח אצא אל ינב תאו יתשא תא ינדא תא יתבהא

 זרלדה ללא ושיגהו שיהלאה דא וינדא ושיגהו
 ודבעו עצרמב ונזא תא וינדא עצרו הזוזמה לא וא

 אצת אל המאל ותב תא שיא רכמי יכו : םשכלאעל

 רשא הינדא יניעב *%* הער שא ! שידבעה תאצכ
 הרכמל רשמי אל ירכנ שעל :רדפהו ;רדאעי אל
 זרונבה טפשמכ קדנדע" ונבל שאו :! הב ודגבב

 ;רתופכ הראש ול חקי תרחא םשא% :!קדל השעי

 הל השעי אל הלא שלש שאו : ערי אל הת*נעו
 ; תמע תומ תמו שיא הכמ : ףסכ ןיא שנח האציו
 ךל יתמשו ודיל קדנא םיהלאהו קרדצ אל רשאו
 והער "לע שיא דא*זי יכו :המש םוני רשא שםוקמ
 הכמו : תומל ונחקת יחבזמ שכעמ המרעב וגרהל

 ודיב אצמנו ורכמו שיא בנגו : תמוי תומ ומאו ויבא
 17,18 ןאבירי יכו ! תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו :תמוי תומ
 אלו ףרגאב וא ןבאב והער תא שיא הכהו סכישנא

 לע ץוחב ךלהתהו זכוקי שא ! בכשמל לפנו תומי
 : אפרי אפרו ןתי ותבש קר הכמה הקנו ותנעשמ

 תקכעכתב

 תרא 1%, 109 -- רשא תא

 123, 69, 84- | יתשא -- יתשוא 6
 ינודא 192. | תא 2%"-- תאו

 אל -- אלו 2
 6. ושיגהו - - - ושינהו , 191. = ושינהו - - וינדא , 69. = וינדא ג
 66 25-- וודא 13.  ושיגהו 2"--',.155. - לא 2" (0ז6 וילא
 0)12--קחחס תא 107. וא ל 207.  תא-- ת69. | ונזא,

 ו םכלועל 4: 9, 13: 17: 69; 81: 84, 8, 107, 108, זז, ו

 112, 116,189, 193: 196: 244, 253: 686 ; קזנםוס 80 ; (סזס 1

 7. רוכמי 108, 109, 16 -- טק. 1 0, תרא ,4

 אצת -- אצא 6. תראצכ -- תי
 8. דא יניעב 0.145 75. | הינדא 103. | אל 1", 60 --ול
 109, 247, 248. 249, 251, 659 'ק.- הדעי קוגתגס הצרי 239.  ירכנ

 --י.69.  לושמימ 0

 9. םכאו -- םכא 158. | ונבל --נ ,13 -- נבל ֶדָּג. | הנדעיי
 -- הנדע 18, 84,111,136,152,11, 249, 260, 686 -- הנידעי 4.

 10. בא -- םבאו 4, 80, 84. 9. ,--, ,ָ,,-

 ול -- הל 69,177 -- סנו אול 4. | התוסב --התופכ טפשמכ 07
 --ו.6896. - אל ,170. - התנועו 1:9: 75.4 8%
0 ,111,120,12,136,150,152,168,170,173,103,226,227 

 239, 251, 252, 253, 260 -- התינעו 175 -- התאנעו 139 -- טק.

.4 -13 
 זו. םכאו -- ו, +

 ןיא םפנח האציוו 63%
 13. הדצ -- א הדצ 4.

 הניא ֶפַג. - ודיל ,1ף0. סוני -- םונו 4.
 14. יפו = דיזי 9, 13, 80, 4, ,7, +7

 129,116:153:193: 248, 253, 256, 686 ; קז1תוס 81 ; !סחל6ש 0.

 לע 0.185 1. | ההמרעב -- המרעכ 1. | וניחקת 69. | תומל --
 תרומל רמל 7. :

 1%. החכמו -- ו ,9. תומ -- תמ 9-

 16. 00. , 10 -- 21% 7. בנוגו 13, 75, 0%

 136,193,686,12%. | ורכמו , 80.  ודיב אצמנו ; 69. | תמוו--

 ת 9:

 18. ןברי 6-- ןובירי 9,

 193: 227, 244- תא טק. 18. 6 והער -- בהער 6.

 וא ,7- ףורגאב 4, 75, 84, 108, 142 -- טק. 8. 2ֶס.

 19. םבא -- םכאו 6.129. | ךלהתהו --ו 155. | ותנעשמ
 -- תונעשמ גסָפ. | הקנו קזגנתס הכנו 158, (סעטשט אפרו

 ןזוחס הפרו 6.

 אל הלא , 9
 ןיא , 69-

 םכיהלאהו -- םכיהלאהו ל

 הל -- שכל 271-

 יז ז.0 שם.
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 0 א.

 6 .ג א ג ה.

 = כ שר א

506.10 1.01 1. 

 ו ו יבול 0 0 הלא*

 -.-ר:- ת'עובשבו ךדב' - -- - ההרה ד
 --רדדדדה ד ויפגב אובי ויפגב - - - - -

 ו - שא* :ויפגב - - - - - ומדאל

 ---רדדידידדידדודהה ; שכלועל
 כ 2 אך 2, | = ה

 --ריררדדידרריידרחחד הדיעה - -
 ו ו ככ הר, =- קדנהע - ---->דחה=

 = הרר רדדדדההדד םפאו -- - - - -
 - רר דר 7 התונעו

 < ה491% -- == - ו-2 אש ₪ 5 ל" דקה

 ;הבמא -.- הס הסל + תו

 וירי רך = = 4 < < 2-45 השד
 אלו <4%%% %% %%%% - - 7 7 - וכהו - - - -

 5 גב צץ.

 1. םבכישת -- םבםישא 4.
 2. [-יעבשבו 64,127,197,221. 'שפחל -- השפחל 1.

 3. ויפנב 2"-- ויפנבא (ן 68.) 4.

 4. תרונב וא -- [-רונבו 127 7

 הידיליו 7

 %. ינדא -- נד טק. 7. קרא 2%-- תראו %
 182, 197, 5. ישפח -- ש , 1.

 6. לא ושיגהו םםכיהלאה לא וינדא , 1.
 תטתס 1. ונזא -- א , 64. עצרמב םטפ6 חצרמב 1.

 8. יניעב -- איניעב ( 63 ה) 127. | הדפהו -- הדפאו 2:

 הדיעה -- י , 61,64- .הרכממל 363. ודגבב -- וידגבב
 10. התנעו 71 זז. אל--א ,127. הל 7.

 13. הנא -- חנא 127,670. = ודיל -- ודי לע 183 -- הדיל 7-
 14. יכו ₪6 םכא 65. | והעְר לע -- והערל 61, 64. | וגרהל--

 ב טק. 14 המרעב -- ר , 66 -- המרחב 14.

 1%; הכמו 16. בנגו -- ב ,5 18. שיא , 94.

 הידליו -- הדליו 6 -

 עצרו -- חצרו

 תפפתתב

 ז. רשא םביטפשמה הלאו 115. 3015. 4
 11:. \3]סז10. 12.

 םכיטפשמה- הלאו
 הלאו סא תו3]סת) 66 018988 ; 116 -- ץסא

 14]סז : )95, 106, 1256 7 180, 27.77.79:

.4 , , -- 1 100 ,286 ,284 ,283 
 2. שש קמתגס ששו 155. | םכינש -- םכ 9. | רובעי 1+-

 זריעיבשבו 9, 13, 17, 75, 107, 108, 125, 112, 193, 2443 קזווס

 8ז, 135, 251 -- [ררעיבשבו 111,116, 152, 100, 226, 227,

 260 -- 1 ריעבשבו 1,84 ; (ס:6 109 -- 'עיבשבו 60.
 םכניח 9. /

 2. םכא 2%, 9 -- םבאו 84,150,686 ; קנ!תגס 4

 האציו -- ה ,\ 9,236 -- והאציו 6
 2: 4 וינדא םכא :ומע טק. 3 4.

 4. םכאו 84. וינודא זָג. | ןתי ; 60. ול 1"-- אל
 יחדליו -- ודליו 686. | ול 2", 111. | םכינב -- נבו םםינב ,.
 הידליו --הדליו ג, 60, 80, 181, 227, 244. | היהת -- יה טק. תג.
 128 --' ק.ז4. 107.  הינודאל וָג,1ס3. ופגב טק.80 0.
 5. םםאו -ו 4,196. | רמא -- רמאי 111 -- רומא 108 --

 13.  רבעה ,18-- ה ₪02.48 144. תא ינדא תא ית ג.
 136. 410405 175. | יתבהא -- יתבהא ינא 89 -- יתבתא 5.

 לעב ,9.
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 2 5 2 א 1 תב

 תמו א*%*%*% - - - 7 ד חח חה חדה הההחז 20 תמו טבשב ותמא תא וא ודבע תא שיא הכי יכו "

 - ד הד חוש 7 ה ח : תרמו זרומ ודי - - - 21 דמעי כימוי גא שו שפא ךא + שכקנ' שכקנ ודי תחת
 א כ לב המ תמו אל 22  ופגנו םכישנא וצע יכו ! תמוה ופסכ יכ םםקי תל
 = - שאנע ---- - - ה%דלו *אציו - - - - שנעי שונע ןוסא היהי אלו הידלי ואציו הרה השא
 שש ₪ צ שב 21 5 = 2-5 ₪7 21  םכאו : םכיללפב ןתנו השאה לעב וילע תישי רשאכ
 2 2 ₪ ₪ ₪ ₪ 7-70 הדהדהד 24 ןעע תחת ןע ! שפנ תחת שפנ התתנו היהי ןופא
 קדוכמ = -- ----7--ההדרריירדהד 2%  דיוכ = :לגר-תחת לגר די תחתייד' ןש יתחת:ןש
 -----ררררדרדדדהח הוכמ תחת ! הרובה תחת הרובח עצפ תחת עצפ היוכ תחת
 ו 26 וןתמא ןיע תרא וא ודבע ןיע זרא שיא קדכי יכו
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 - - הרר דד חח 2 ----7- !יכנא 20.27 :ראת אל ךמעב אישנו ללקת אל שיהלא :יצנא
 שש ב[ 1 ךתילמ 29.28 ! יל ןתת ךינב רוכב רחאת גל ךעמדו ךתאלמ
 --רדררדרדדד ךנאצלו ךרושל - - - - 30.29 וםע היהי שימי" תעבש ךנאצל* ךר*של השעת ןכ
 - דד חח חחח וננתת - - - - - םויבו ומע 31.30 שדק ישנאו יל ואנתת ינימשה סשוב% ומא

 ךילשה ןלכאת - - - - 5-7 77ד07 ה %ויהת בלכל ולכאת אל הפרט קרדשב רשבו יל ןויהת
 5 2 ילשה : ותא .ןוכאלשת

 5 צב ]22 0 1 אפה.

 14. רבשנו - רבשנ וא 12742 תרמו - תרמ וא 1 22. \תוא - םכא 2", 100. | קעצ קזנתוס קעצי 0.
 6%, 127, 197, 1. קעצי -- + טק. 4 0. ילא (טק. 6 9. | עמש --עומש עמש
 1%. אבו , 17. רלותבה 6. 5 -- עמשו 224 -- עומש 60. | ותקעצ --ו , 69 -- ץוגםס תרא

 19. המהב 06 המהב לכ <. 21. וצחלת -- ת ,65- ותקעצ 9. |
 23. קעצ -- צ ; 64. | עמשו -- ו \ 65,127, 4. 23. יתגרהו -- םככב 1:01. | ויהו קנס ורהו 18. | תרנמלא

 24. רחו -- הרחו 61, 64, 6%, 66, 127, 7. 6, 227,229. . .=ביזגתי =בבוגבו , 09.  ..םבכינבו == כהן
 =ביזבותי 61, 64, 6%, 66,127, 107 1. םכימותי 92 12: 17, 18, 69, 80, 80, 95, 101, ,,,%2

 2%. אישנכ -- * , 64, 65; 127, 197, 221, 670 -- האשנכ ג2,136,152,158, 193,226. 249,260 ג קנתס ,-
 27. איה 2"-- איהו 1. 7[..24רא 1" 1נג -- תרא בע 120, הרא 27--- תה
 10. ומע -- ומא 64.6%, 66,127, 107, 363 11002. 670. | וננתת ול \ 80,109. | השונכ ֶסָ. | אל 2" , 195 -- אלו 70
 -- ונתת 66, 127, 14 157,181, 674,686: םטמס 221. | ןמישת 75,111. | וילע ,4
 41. ויהת --ויהי 64. = ךילשה --* 503, 504. = ךילשת -- וכילשת 25. ךער --ךיעיר 69,193. | אוב 81,216,2%3,288. ונבישת

 61, 64, 66, 127,181, 197, 221, 333: 234; 304: 503: 504 - ול ₪ק.:4: ף9. | ונבשת 181 -- ונבישת ונבישה 106 -- וניבישת
 וכלשת 5. 9

 26. אוה 1" 157-- איה 1.0, 107, 191: 227, 260, 674: קזוחוס
 0 התסכ 4, 81, 84, 10, 10, 151, 170, 196, 225, 6 5%

 אפ. -- ופב 9 -- ותוסכ 239, 247, 659 'ק -- ת טק. דג 14

 - 2 ו אוה 2%-- אוהו 18,120, 150, 181 -- אהה 14
 - 0 ו א 0-0 0 1 227, 260, ךסס '1, 674; קענתתס 80 -- איהו 4. | ותלמש קמפ
 0 / ו 0 : 1 ְי ול ה 7 8 ותלמשו 7% -- תת טק .זג 2. | ורועל 80,10ְק,108,1ֶסָּב -- קזווס

 רש 4:9: 13:17:18: 09,750 ורעב 95. | המב , 129. | ילא , 686. | יתעמשו -- 4
 וס0,111,125,120,132,136,150 151, ,,6%6 ו יי 6

 226,227,228,219,244,2%1,2%3,288,603,686 -- אבי טק. 8 2 רואי
 דע , 84. | הפירטה 129 -- הפרט 4 אל -- ל טק.84:. 28. ךעמדו -- ד טק. 78[ 132.  רובב --ו ,109.253- ןתת

 1: שיא , 19 5 09 -- שיא םכא 171. םביעממ / =- תת טק. 4 19-

 וא ,129.  וילעב ,,+ 29. ךרושל 9, 13.17.7589. 1,120 2 7

 14. םכא 1%-- םבאו 9,225. אל -- אלו 60.  םבא 28- 228,248,240,251,252,260,152,158,221,22%, 674 5 קזותס 3,

 םכאו 5--וא 14.  אוה 55 61%: 006 12.04. | ךנאצל -- ךנאצלו 196. | םכימי 8 4
 1%. הלותב -- ו , 18. = השרא --- רוא 5ת. ]ום. 107 -- קזזתוס היהו קה הוה יאשפנ ימהמופ 576 ,-דכיי עצת למ קטו הקמה
 -- 06 וימע 84 -- ומע דג. | םכויב , 253 -- םכויבו 7
2 152,157 ,150 ,112 ,120 ,111 ,10 ,101 ,80 ,6 ,18 

; 606 ,674 ,300 ,260 ,2%1 ,248 ,244 ,22% ,200 ,199 :181,103 

 קחנחס 168. - ינימשה -- יעיבשה קזנתגס

 40. שדק ישנאו טק. ץג. 9. | ןויהת -- |, ,,,2

 674. - רשבו --שדקב רשבו ּוְפָּג- הפרט הדשב = הדשב הפרט =
 194. הדשב -- אאהדשב ( ₪35 לכ) 9.  הפרמ קעצוומס הפירט
 80. | ולכאת --ו . 69. | בלכל -- בלכל אל 18. | ןוכילשת 6,
2,,,,,,ָ,, ,9 84 ,60 ,18 ,17 ,13 :9 

; 606 ,674 ,260 ,251 ,244 ,219 :227 ,196 ,103 ,178,181 ,151 
 תקזוחס 2; 75,168 -- ןכילשת 170. | ותוא 2

 השרוא המע בכשו 1.

 244 -- טק. 146-

 16. םכא -- םכאו 100,158,181, 226,244; קתותס 6.
 היבא , 1. לוקשי 1092158.'  :רחומפ 60.  תירלתבה

 196, 2%1 - -רולותבה 9, 17, 94, -/ 120,193: 253 --

 7 תרלתבה 18, קונוס 100.

 4104. 3% המע , ול קזנזתס אל

 הפישכמ ף.
 "7 בכש -- בכשכ 95 -- םכוש 9 4

 19. הבוז 1

 20. הנת 80, ד, 109 -- הנות ץחלת מ. | אלו --1 , 221--
 אלוו גסְל. | וניצחלת 9.

 21, םכתיו 1689, 1.
 םכתיה 9
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 א

 ת*יהל עשר שכע ךדי תאשת לא אוש עמש אשת אל
 אלו זר*ערל םיבר ירחא קדיהת תל !סמח דע
 לדו ! ת*אטהל םכיבר ירחא תאטנל ב*ר לע הנעת
 ורמח וא ךביא רוש עגפת יכ ! ובירב רדהת אל

 הארת יכ :ול ונבישת בשה העת %%%%% 8% %
 בזע ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח
 : ובירב ךנאיבא טפשמ קרטת ל ' ! ומע בועת

 אל יכ גרהת ירא קידצו *יקנו קחרת רקש רבדמ
 %%%% רועי דחשה יכ חקת אל דחשו : עשר קידצא
 %ץחלת תצל רגו : םשיקידצ ירבד ףלסיו שיחקפ

 ץראב םכתייה זכירג יכ רגה שפנ תא םכתערי שכתאו
 תא תפסאו ךצרא תא ערזת זכינש ששו ! םירצמ
 ולכאו קזדתשטנו קדנטמשת תאעיבשהו ! התאובת
 השעת ןכ הדשה תיח לכאת שכרתיו ךמע: ינ+יבא
 םכויבו ךישעמ השעת כימי תשש |: ךתיול* ךמרכל
 ןב שפניו ךרמחו ךרוש חוני ןעמל תבשת יעיבשה

 ורמשת םככילא יתרמא רשא לכבו ! רגהו ךתמא
 לע *עמשי אל* וריכזת אל םכירחא םיהלא םשו
 גה תהא יהסגשב ויל .גחה כלבה שלש דיפ
 רשאכ זרוצמ לכאת כימ' תרעבש רמשת תוצמה
 זכירצממ תאצי וב יכ ביבאה שדח דעומל ך*תיוצ
 ךישעמ ירוכב ריצקה גחו |! םקיר ינפ וארי תלו
 ךפסאב הנשה תאצב ףסאה גחו הדשב ערזת רשא

 אכפת.

 7. רקש -- רקש קדצ קחרת \, -

 גורהת 129: 4-
 8. דחשה יכ חקת אל דחשו ג. ץ8= 10.

 193.  חקת אל -- חקת ק אל 253. | רועי -- םכימכח יניע רועי
 זס -- 06 ריועי 13. | םכיחקפ -- םכימכח יניע 120, 153 --

 םביחקפ יניע 4, 69, 125, 150, 197 -- םכיחקפ א אאא 3

 םכיחקפ ע 196. = ףלסיו -- ףלסיו יקידצ 106. = םבקידצ 8
 -- קידצ .

 9. ץחלת -- ונצחלת 153. = םכתערי -- םכתעדי אל 0.
 תא דס -יב 130. וכ ם 6. םכירג --- הנ 180 9 ראב 10
 10. ששו -- שש 69: 674 -- טק. 45 99. | תא : 3
 -- ק.14 6.  ךצרא --רא קוס פנ 3. | תפסאו--התפסאו

 4, 120, 224 -- א תפסאו 6. / ₪

 וג. רעבשהו 249 -- ת ,, 19 -- תרשעיבשהו' - 7

 18, מ, 80, 81, 108,100,111,125, 120, 181,101, 244, 2:

 !ס6 69. | הנטמטשת 686. | התשטנו -- ה זס. | ינויבא 1
,84,107,108,111,120,152,181,180,180,103 ,9:12:69 

 237, 282, 283 ; קנוומס 168. | לכאת עמ 6. | השעת ןכ ,
 1%2.  השעת -- ה ; 69.  ךתול 6 -- ךיתול 9

 194 -- ךתיולו 4 -- ךיתול 9.
 12. השעת , 252.  יעיבשה (סזו6 תעיבשה 80 -- םטפ6 תיעיבשה

 674. | תרבשת -- תרובשת ף. = חוני ןעמל נק. ג 7.
 ךרוש , 103 --1 ,\ 109. ךרומהו 5, 75. 152 , 2

 קוגמס 80 -- ךירמחו 6. | .שפניו -- שיפניו תגהו 686 -- פנ טק.
 עג8 ז03. -ךתמא -- ךת טק. 84.

 14. לכבו -- לכו 277 עווּגצַפ. 683 'ם.

 יקנו , 9.

 דחשו -- דחושו

 םככלא 1% 7%

 260. - םכשו -- םבשבו 181 -- טק. 784 4 םכיהְלא ג.

 ג 110.  םכירחא , 132, 180 -- םכירחאל <. אל וריכזת ,
 1 אל 2%-- אלו 1, 18, 60, 129,111,12%, 2 1

 186, 193; 199: 248, 251, 277 והגזק- 400, 67%, 083 "כ ; קזותוס 4

 168 -- אלא 10%. - ךיפ-- 5 2.186 +.

 14. שלש קזותחוס שולש 168. יל גחת , ספ. .גחת -- גוחת
 181 --יגחת 162. - הנשב -- הנשב נב 7.

 15. גח ;, 3. רומשת 4 4: םםימי ;, 7. תוצמ , 5

 --ו.129,300  רשאכ -- ר,1 -- רשאא 074. | ךיתיוצ 2

 -- ךותיוצ 1: 4: 5:9 7 69. 75 80, 81, 84: 89:
, ,158,170,173,179,1891,186 (%'' 

 244, 204, 100, 602, 603, 053: ןוחס 128,וְקָב ג םטתס 22ג.

 דעומל --ו ,129,166,109,12%. ביבאהא 686.  תאצי --א תאצי
 81. -אלו=-וב181.  וארי טק.1ג" 4. | שםקיר -- ,6

 16. ירכב 260 - ירוכיב 69, 107,674: תזוחס 4. | הדשב --

 הדשה תרא 248. - ףיסאה ף, 13, 17, 6, 80, 89

 5 א סע.

 לגת18 6.

 5 ג.

 6 אינץ

 תוהל - - - - - תשת - - --7 7777 1
 = =.[רוערל - - - פה ד דה הדחה הכח 2
 - - !תוטהל - - - - - תוטנל ביר - - - - - 1
 ב ב | בש אבבה 40 במ | שמ " .שסמנ שב סי פה, שו , ' 9 4

 - --רררדרררד דה חח ותמקב,לב וא 5

 == ו ,העבא= רו ה ה. ד תורו קה 6
 - ה --דהדהדה א'יקנו - ----7-77 7
 יעע - - - 777 ה לא - --7-7 77 קידצה 8
 וצחלת - -- -----ידררררדהה ד 9

 כ ו ב, כו הו שו הר הגות חה קח ד הו ו ןס

 ו ו ו ל הם תיבה = 7

 ---ר-דיריררדירידדידרהדד ינויבא
 ---רר רדר ד ! ךתיזלו - - -- 2

 לכו ךומכ ךתמאו ךדבע חוע - - - - - - 7 7
 - י-ם בכ - רי -לכאו .רגהו ךתמהב 3

 - - ועמשי אלו *ראכזת - - - -- 7777 ד
 ב כו כ == | לע ד דד דרש יד דרש | ד ה. מ ד 12 15

 - - הררי ריידר דררה ד ךיתיוצ
 ---ררדד ד ההרה : םיקר -----7-76
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 2. ביר לע קזומוס ברל 2. 4. ורומח 61, 64, 65. 6%
 ז27,197,221. | המהב 6 סטכ. בישה 7:

 8. אל 16 100. םביקידצ -- םכיקדצ 65, -

 ף. וצחלת -- ת , 65 -- וצחלל 6.
 11. ריעיבשהו -- תריעבשהו 64, 197 -- תרעבישהו 1.
 ךימרכל 61,64,127, 197,221.  ךיתיולו 7

 - 181,197, 1. י

 12. ךישעמ -- ךיגשעמ 7-
 13. רכזת -- ריכזת

 16. גחו טק. 186 5 11 7.

 ךומכ -- ךוממ -
 15. תוצמ 363 10.

 רצ

 = * וב-2, ו "צפמ ולשמ ב-7 חדש שש 2 08 09 0 ג עדנה נפט כ הכת במצב בסבב בפי בו

.5 > 

 1. תויהל 4.0, 13, 17, 18: 60, 75, 80, 80, 107,
2602 ,253 :244 (120,132,136,144,157,176,189,193,196 

 281, 101, 674: קונתס 82, 7:

 2. זרוערל = 9 12. 18. 60, 84, 05, 107, ,0

3 ,253 :219 ,227 ,206 ,106 ,103 ,112,116,150,152 
 קזותגס 80, 100. אלו -- אל 9 לסוכה בם

4% :3444 ,304 ,196 ,191 ,136 ,120 126 ,10 ,101 ,80 ,84 ,60 

476 ,474 ,472 ,466 ,445 ,440 :435 :411 ,388 ,182 :360 :168 ,348 
2 ,607 ,606 :597 :595 :595 :569 :551 :544 :535 .536 :480 .488 

 61 8,620,674: קזותס 4, 10, 170, 206, 218, 138, 180 1.

 1076 05. | תרוטנל 60, 120,112,136,84,108,12%. 6
 206, 227, 216, 219, 253, 260, 674: קעווס 100 -- תאטנל 6.

 ביבר תוטהל 69 2 7 106, 107, 1089, 2

 120, 112, 160, 192, 196, 206, 253, 601, 602, 674 -- תעהל 3.

 כבר ₪ (₪) == - תערל 7
 2:.ובהב 19, םטנמס 01.

 4. ךביוא 84,101,108,120,152,170; 101, 253 ; קזנתס 7
 -- ךיביא 69 -- ךבוא זז -- ך טק. 1846 0, וא טק.

 "126. - ורומה 1,133, 101,107,125, 120,185 ; קזומס

 העת ,, 69 -- הדשב העת 84 -- העות ּוְפָּג. | ול ונבישת -- ול וג
 [טק.:8 :זס. | וניבישת 13 -- קזותוס ונבושת 1.

 5. יב -- יכו 69. = חארת -- הארת אל 104. | רומח -ו

 2, 17, 80, 190, 223: 240, 253, 254, 4. ךאנש < ךנאש +.
 ץבר -- ץבור 193. = ואשמ --ו , 191 -- ואשמ צמ 10. | בוזעמ
 4,129-- בזע [טק. 146 322--ב (טק.18 686. ול --ותא 0)10-

 10ס. ג. בוזעת בוזע 120. 20( תוקגז. 13001. 22, 4.

 6. ךנויבא 9, 13: 69, 84, 108,129, 152, 170,193, 674; ץוותוס

 61%.  ובירב -- י , 80 -- 106 ובירכ



1. 

 הארי הנשְב שימעפ שלש :! הדשה ןמ ךישעמ תא

 ללע הבזת אל :הוהי ןאדאה ינפ לא ךרוכז לכ
 תישאר : רקב דע יגח בלח ןילי אלו יחבז שכד ץמח
 לשבת אל ךיהלא הוהי *תיב איבת ךתמדא ירוכב
 %%א%% <%צ %%%% +%+ +%% %* ןמא בלחב ?דג

 ךינפל *ךאלמ חלש יכנא הנה |[ %%%% %%%%%
 ! יתנכה רשא שכוקמה לא ךאיבהלו ךרדב ךרמשל
 אל יכ וב *רמת 'רא ול*קב עמשו וינפמ רמשה
 עומש םשכא יכ |: וברקב ימש יב םםכעשפל אשי
 יתביאו רבדא רשא לכ %* *תישעו ול*קב *עמשת
 יכאלמ ךלי יכ | : ךיררצ תרא יתרצו ךיביא זרא
 יזרפהו %%%%%%% 'תחהו ירמאה לא ךאיבהו ךינפל
 קרוהתשת אל : ויתדחכהו יפוביהו יוחה ינענכהו
 יכ ססכהישעמכ השעת אלו שכדבעת אלו שהיהלאל
 שכתדבעו ! שהיתבצמ רבשת רבשו שפרהת סרה
 ךימימ תאו ךטחל תא ךרבו םככיהלא קדוהי זרא
 קרלכשמ ;דיהת תל% ! ךברקמ זהדלחמ יתרפהו
 יתמיא תא ! אלמא ךימי רפפמ תא ךצראב הרקעו
 סכהב אאבת רשא שעה לכ תא יתמהו ךינפל חלשא

 זרא יתחלשו :ףרע ךילא ךיביא לכ תרא 'תתנו
 תאו ינענכה תא יוחה תא השרגו ךינפל קדערצה
 %%% %%%% %%% %%%%% %%% %%%%%% +%% י'תחה

 תחא הנשב ךינפמ ונשרגא אל |: ךינפלמ %%%%%%
 ! הדשה תיח ךילע הברו הממש ץראה קדיהת ןפ

 חפש

15. 

 22. םבא יב -- םבא ימש יכ 170. | םכא , 69 -- םבא עמש |
 120.  עמש 4, 5, 6, 9, 13, 17, 18, 69. 75, 7

 זס, 5, +, 6

,6 200 ,261 ,247 ,244 ,210 ,228 ,227 ,101,193 ,168,181,186 

 289 2, 601, 60 ;: תטמשס 170. עמשת פ 18 -- אעמשת
 ולוקב 1, 9, 13, 69, 107, 125,132, 193, 252 קחומס 7%, 80 --

 קזווחס ילקב 5 -- (סעוש ילוקב 75.  לכ--לכ תא
 רשא , 100,125, 223. ךביא 4, 5, 177, 615 -- ךיביוא 69

 253 -- ךביוא 0- ךררצ 69 -- ךיררוצ 4

 23. לא ;157. - יוחה ינענכהו יזרפהו יתחהו ירמאה 00.
 ז:2.  ירומאה 193. | יזירפהו :07, 12%, 129, 244, 260 -- פ טק.

 136 2. - ינענכהו , 189 -- ינעכהו זסז. | יוחה , 196 --יויחהו 9
 -- חהו 5, 109, 120, 132, 150, 101, 199, 200, 227, 228,

 253: קתמתס 1,75,94,107 --!חהא 4,18,94. | יסביהו
 18, 75, 80, 100, 150 -- תדחהו יפביהו :7ס. | ויתדחכהו , 7.

 24. אל -- אלו 80. | הוחתשת -- ה 6א0ם1. טק. 14.

 םבהיהלאל -- םכה , 5ת.]גת. 140 -- םכהל 9 -- קוס ןהיהלאל 4
 -- םכה 0ק.:88 :נז. | אלו םכדבעת , 200,2%3. | השעת אלו

 םכהישעמב , 176. | אלו 2"-- אל 120 -- קנווס אל יכ 5.
 שכהישעמב -- 'השעמב 9 -- \  9; 227. | םבסרהת -- םכ

 186 9. | רבשו --ו ,196. | רבשת , 60, 157. | םבהיתּבצמ ==
 + , 260 -- םכהיתובצמ 13,108, 126,103, 253 ; קזותס 671.

 2%. תא סנצ :5.05.  ךריבו זסג. "'ךמהל דג קץ 8

 ךיממ 107,170 -- ךנימ 6. 9, 109. | יתוריפהו 12%, 193, 196 --

 יתריסהו 17, 18, 7%, 80, 81, 84, )5, 107, ,,5%727%77-

-- 603 ,601 ,251 ,2%1 ,244 ,217 ,228 ,227 ,158,170,18%,186 

 יתורפהו גָג,129. | הלחמ --ה ₪ק.185 9.  ךיברקמ 13. =
 26. היהת אל 5 10. | הלכשמ , 60. | ךצראב , 80 =

 ךיצראב
 27. יתמא ז36,18ז,2%2.  יתמהו --יתומהו 108 --יתמ ₪.

 ג: 120. תא 2", 9. לכ ז",93.  אבת רשא
 אובת 108,106, 254. ' לכ 2", 106,זלס. יי יב וו

 ךיביוא 80, 129,193. = ךילא , 80. | ףרוע ף, סב : קנס ₪.

 28. הערצה -- קגומוס הערוצה 69. | השרנו -- ה , 170. תא
 יוחה 58 7פ. תא 2%-- תאו 4,17,18. ףיחה 69. תא
 -- תראו 1, 5, 60, 84, 94, 95: 99 11, 7%
 186,11,1פ3,1פ, 200, 223, 22%, 227, 230, 248, 249, 100, 601,

 602,603,61% ; קחתוס 107,155.  יתיחה 6ף. | ךינפלמ , 6.
 19. ונישרנא 69 -- ונ 1טק. 18 ,- הנשב -- הנשב טעמ

 4.95. ראה , 69. | הברו -- הבריו 84. = תיח ,9.

 29, 30. ךינפמ - - (ז2) - - הנשב ג.

20 

21 

2 

3 

24 

5 

206 

27 

28 

-2 

 צה ד ₪ תשס ט.

 - - התיב = = = - ==
 הרבעו חכש חבזכ תאז השע יכ

 ! בקעי יהלאל איה

 ב 5-5 ככ
 70000 0 ₪ 0 - - תא זכתישעו םשכלוקב ועמשת

 5 ךילע

 תאה והמאה תאו ינענכה תא - =

 זראו יוחה אאו יזרפה זראו ישגרגה תאו יתחה
 יי | י] ְלֶחס<תת = - יסוביה

 5 4 1 2 א.

 17. ןוראה -- ןודאה 63 0.

 19. התיב -- הר -,7- ומא -- ומע 61. | איה 14.
 יהלאל -- ה ; 6.

 20. הנה -- הנהאא 61.  יכנא --יכ 00.18 61.  יכאלמ חלש
 טק. 8 1 21. ירמת -- הרמת 0-

 .22. שכלוקב -- ילוקב 61, 64, 65, 66, 127, 197, 221, 1-
 תרא 1%, 299.  .רבדא -- ד קת. ג 1.

 = 24. הוחתשת -- יוחתשת 61, 64,127, 183, 670 ; 10766 6.
 םכסההת -- םכסרחת 66. = םבהיתבצמ -- םכתבצמ 66 ==

 םכהיתובצמ 1.

 27. תרא 1"-- תראו 7: יתמיא , 7.

 יתמהו -- יתמחו 64. = ךילע -- ךילא 61, 64: 66, 7%
,197,221 

 28. ישנרגה -- ישנרגהה 7.
 קוגוחס יזרפו 7. אאו יזרפה , -

-3 221 ,127 ,66 ,6% ,64 

 תראו 17 ; 327. "יזרפה ראו
 אאו -- ראו 6

 תל מא.

 זסס.דדנ,ך25,ד20.ד02,120,ד 0 1פז,ך 2 כ,

 19%: 186, 103, 196, 226, 244, 200, 204, 602, 674; קעותוס

 7 תראצב -- יתאצב 9 -- זרפוקת 193 -- ק. 8
 1 הנשה ,6.

 17. ךרוכז -- ו / 69,1%2,181. 0 לא - תא 9%

 125,193: 260, 67433 קנותס 0,132 ; (066 107 -- ל
 9. ןודאה 5 13, 6, 80, 84, 1 0, 2

 155, 189; 193: 196, 227: 239: 244, 2600, 264, 674 ; קעגתגס 1009

12% 

 , 18. חבות -- טחשת 1,153 -- בז טק. 146 4

 אלו -- אל 18. ןיל . 86. | רקב דע -- רקבל 5.
 19. שס. 6ז6. 'רכב 18,126,15% -- 'רוכיב 4

 177 -- ךיהלא אלו גסְל.- | ומא טק. 280 489

 20. חלוש 1,וְסָג. | ךאיבהלו -- ךאיבאהלו 193 -- ךיבאהלו 4.
 לא 55 109. - יתוניכה 60, 152, 153: 19% -- יתניכה 1

 ו3,17,19.75.80, 81, 84, 50,ף%,107,108,100,111,126,ז209

,270 ,249 ,248 ,227 ,226 ,22% ,132,150,151,168,186,106 

 602, 603,615 ' קזנותס 1% --- תרונכה 101,181, 2%3 : קזותגס 4.

 יחביז

 ךיהלא ,

 21. רמשה -+ רמשהו זֶפָג.- | וינפמ 06 ךינפמ 686. | ולוקב
 136,168,9,13.69.107,12%,זפָב- וב רמת לא טק.ע

 לא -- ?א) אשי , +.



 7 זז

 זרלחנו הרפת רשא דע ךינפמ ונשרגא טעמ טעמ
 . םי דעו ףוס שםימ ךל*בג תא יתאשו ! ץראה תא
 זרא םככדיב ןתא יכ רהנה דע רבדממו סכיתשלפ

 שכהל זררכת אל :ךינפמ ומתשרגו ץראה יבשי
 ךתא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל : תירב שהיהלאלו

 ! שקומל ךל היהי יכ םפפהיהלא תא דבעת יכ יל

 3 \ 5 5 א 0 כ. אאזזז

 2 ₪ מ 5 5 5 5 כ )5 )₪ ₪ =-=--

 ו-2 == |[ ירא יא 2 ו | רי

₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5-5 = == - 

 ב ו ב ו 2 == הא )ו רש = ,רוו -=-

--700 70 7% 0 0 ₪ 

 שוק 17 אז

 בדנ ןרהאו התא הוהי לא קדלע רמא השמ "לאו
 *רארשי ינקזמ שםיעבשו *%%%%% %%%%% תצוהיבאו

 הוהי לא ודבל השמ שגנו ! קחרמ םכתיוחתשהו
 השמ אביו : ומע ולעי אל שכעהו ושגי אל שהו
 זשכיטפשמה לכ תאו הוהי ירבד לכ תא שעל רפסיו
 רשא םכירבדה לכ ורמאיו דחא לוק שעה לכ *ןעיו
 הוהי ירבד לכ תא השמ בתכיו : + השענ הוהי רבד

 הרשע ושכיתשו רהה תחת חבזמ ןביו רקבב םככשיו
 זרא חלשיו : ללארשי יטבש רשע וכינשל קרבצמ
 שכימלש םשכיחבז וחבזיו תאלע ולעיו לארשי ינב ירענ
 שכדה יצח קרשמ חקיו !%%% %%% םכירפ זדוהיל
 חקיו ! חבזמה לע קרז זכדה יצחו ת*נגאב םכשיז
 רשא לכ ורמאיו שכעה ינזאב ארקיו תרירבה רפס
 עכדה זרא קרשמ חקיו ! עמשנו השענ הוהי רבד
 רשא תרירבה שד קדנה רמאיו שעה "לע *%*קרזיו
 לעיו =! הלאה .םירבדח לכ לע שכמע 'הוהי תרכ
 סכיעבשו %%%%%% %%%%% אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ

 וילגר תחתו לארשי יהלא תא ואריו : לארשי ינקזמ
 ! ראהטל שכימשה שצעכו ריפסה זרנבל קדשעמכ
 זרא וזחאיו ודי חלש אל לרארשי ינב יליצא לאו

 הפ

 היהי -- קונוס היהו 130. = ךל -- ךלא (י 3)
 ע 18, 69, 80: 109

 שקמל

 1. רמא , 129. | הוהי לא ,.
 םביעבשו = שיא םביעבשו

 651. | קחרמ םכתיוחתשהו לארשי טק. 46 2,100. | לארשי \
 7 קוחרמ 4. 6, 13, 69: 75, 106, 107, 129, 12, 168, 6)

 193, 196, 200 ; קזותגס 80, 4

 2. הוהי לא ,14. 2 ו
 2. אביו -- אב טק.45 89.  רפסו -- * . 193. | תא 5 4

 תו צה 1220 | לכ 20 77 לכ 2686 7 דחא זז
 ורמאיו -- רמאיו 151 -- טק. 85 129. | םבירבדה , % -- נק.

 10. 102. | רבד ,+ : :

 4. םותכו 13:129-  תרא 69. - לכ ג זע6. | םבמשיו =-
 השמ םבכשיו 686. | ןביו רקבב -- ןפיו הוהי רקבב ג.

 5. תא ;75,80,178.  ירענ , 686. | תולוע 1ֶסָב; קזותס 170--
 תולע 1, 2 196,227.217,239), 251,300 קזנווס 7% --

 תכישבכ תולוע 650 5. | וחבזיו -- והבזיו 120. = םביחבז ,
 103, 651 -- =כיחבזא 9. | םכימלש , 109, 12% =- םבימלשו 1.

 הוהיל , 650 3. | םבירפ , 89. | םכימלש - - - ולעיו 1טפ. ע3-

 6. סת. 107: | םכדה יצחו תנגאב םכשיו , :%7. | תנגאב
 -- א .;129 -- תונגאב 6, 9, 13. 84, ,+,,,8%

 193,196, 237: 244, 248, 260 ; שתגגגס 4.

 7. סמ. 107.  רפפ--רפס תא 1.  ורמאיו -- רמאיו +.
 8. חקיו -- ח טק. 135 152. תא , 6 --יצח 6%0 2. לע"

 -- לא 18, סת 107. | םכעה , 9%. | רמאיו -- רשא לכ ורמאיו
 רבר 10. | םכד -- םכדא ( ₪37 ה) 136. לכ

 9. ןרהאו  -ו , 109.  בדנ -- אבדנ 136.  םכיעבשו --'יעבשו
 9.  לארשי -- ל 4

 16. וארייו זס. * תא ; 157. | לארשי , 223. | תחתו--ו
 84. = תנבל -- תנבלנבל 12 -- תונבל 1%2.  ריפסה -י . 9

 רהוטל 13 : קוותס 80,109.

 11. לאו - תראו ₪. נב

 ותשיו , 136 -- ותשיו שכיהלאה תא זו.

 בדנ -= בדנ עבשו זז.

 ינקזמ פק. 36. 109 -- םכינקז

 ולכאיו =- לכאיו 9.

2 

7 

8 

10 

11 

614. 

. 2% 

 ----דדרדידדדרדהח - .םסכינבא
 - - - 9חבז - - - תולע --- 007777

 - 7-7 - ה חה !רקב ינב סירפ
 תונגאב = - -

 ! השענו עמשנ הוהי - -
 והקרזיו

 5 צץ ג = 5

 יתאשו -- א , 61, 64, 6%, 66, 127, 107 6%
 דעו -- ו , 670. | רבדממו --ו , 127. | דע -- לעו 66-=
 דעו 6ז,66,6%, 127,183:670. ןתא = ןתי 61. םככדיב

 קזזזגס םככידיב 1. יבשוי 4. םביתשרגו ==

14 1 ; * 

 . םםהיהלאלו -- םכיהלאלו
 . ואיטחי -- ואטחי 61, 64-

211- 

 ז. םכתיוחתשהו -- םכתיחתשהו 2. םםירבדה , 6
 4. םככשיו -- םככשיו אא% ( 614. תאו ) 7.

 וחבויו -- חבז (טק.זג5 6%. | יחבז -- םביחבז 4
 8. תרא -- תראאא ( ₪46 צח) 4

 . ריפסה -- *י ,1- 11. וזחאיו -- א , 221, 16

" 0% . 

, 

 ו:

 * 0. ונישרגא 13, 69 --ונשגרא 12 ---ונשרנרא 84. | 4 ךינפמ
 20 ךלבג 60. ז טק.זג6 ז24. דע ךינפמ גת. 4

 תלחנו הרפת רשא דע ₪0ק.ז85 12%.  רשא ,107. תא 6%.

 11. יתשו -- יתמשו 13. | תא ; 5: | ךלובב 2
227 ,192,106 ,152 6 

 244,260 ; קחגמס 13%. | רהנה דע רבדממו םכיתשלפ =םכי דעו ₪
 םכיתשלפ םכי דעו רהנה דע רבדממ 80. | דעו -- דע %

 צזז,120,227,239 -- ד קתותוס ל כ. | םכי ₪7. 45 0.
 רבדממו --ו , 181,196. | דע -- דעו 17,181 ; םטתמס 2:

 יבשי -- יבשיו תא 1ֶסָג -- יבשוי לכ 69 =- יבשי לכ 6

 3 260 ג (ס766 107 -- וגז. 300. לכ 197 -- יבשוי 0,

 זס. | ץראה -- רהנה 18. | ומתשרגו -- ת ; 2. ךינפמ
-4 .0 

 32. אל -- אלו 6. | חרורכת 13,120. | םבהל , 8% -- םבהל
 תרירב 109, 1.  םבהיהלאלו --ו , 8, 158 -- םביהלאלו 101 --

 טק. זג6 4

 , ואיטחי -- ואיטח 120 -- ואיטחת 4. 33. אל -- אלו

 יכ 17% 69. תא 69 -- ל ג יכ יל -- יכ עתא יל 7.



 תא

 אאןזצו

 קרשמ 'רא .הוה' רמאיו + ותשיו ולכאיו שכיהלאה
 תח%ל תא ךל הנתאו שש היהו הרהה ילא הלע
 ; כתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו **ןבאה
 רה ללא קדשמ 'רעיו ותרשמ עשוהיו קרשמ םכקיו
 רשא דע הזב ונל ובש רמא וכינקזה לאו : שיהלאה
 'לעב ימ שפכמע רוחו ןרהא קדנהו שככילא בושג
 סכיו רהה ללא השמ לעיו  :םהאלא שגי סכירבד
 יניס רה רע .הדוהי דובב ןכשיו - + רהה תהא ומ

 זכויב קדשמ ללא ארקיו כימי תרשש ןנעה והסכיו
 שאכ זדוהי דובכ קדארמו |! ןנעה ךותמ יעיבשה
 השמ אביו :! לארשי ינב יניעל רהה שארב תלכא
 זכיעברא רהב השמ יהיו רהה לא לעיו ןנעה ךותב
 : ;רליל וכיעבראו וי

 לנה

7 

 חרמורת הדשרפ

 לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 וחקת ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ המורת יל וחקיו
 עכתאמ וחקת רשא המורתה תאזו :יתמורת תא
 ינש תעלותו ןמגראו תלכתו : זרשחנו ףסכו בהז
 תרראעו םשכימדאמ םכ*ליא זרראעו : םיזעו ששו
 ןמשל סשכימשב* ר*אאמל ןמש* : םיטש יצעו םישחה

 ינבאו טשכהש ינבא* |! שימסה תררטקלו קרחשמה
 יתנכשו שדקמ יל ושעו : ןשחלו ד*אפאל םיאלמ

 תא %** ךתוא הארמ ינא רשא לככ ! סככאותב
 ! ושעת ןכו עלכ לכ תינבת תאו ןכשמה תינבח -

 קדמאו וכרא יצחו םשכיתמא םשכיטש יצע ןורא ושעו
 בהז ותא תיפצו : ותמ*ק יצחו המאו ובחר יצחז
 בהז רז וילע תרישעו ונפצת ץוחמו זריבמ רוהט

 |: ל

 השמ לא -- השמ הוהי לא ,. /
 2. ינב , 5. | יל . 171 --ילא קמנמס 1. | שיא , 9% -- שיא תא
 129 -- שיא ינב 600. | רשא . 109. | ונבדי --- קזועגס וניבדי 9
 -- טק.זג. 109. וחקת --וה טק. 25 9. יתמרהת

 3. םכתאמ -- א ₪0ק.186 9. | בהז -- בהז הבקת רמז 4
 4. תרעלתו 4, 18, 100, 142, 168, 227; 229, 6

 5. תררעו 1*--- ץרורועו 9, 193 -- תורעו 260. | םביליא
 170, 13, 602 ' קנווס , 168 -- םםילא 5% 69, 84, 9

.228,210 ,227 ,22% ,196 ,95,111,125,120,150 ,4 6% 94 
 251, 2%6, 260, 60 ; קנננתס 109 --- םכילא םכליא 80. | תרעו 2"

 -- תורועו 193 ---ורועו 9 -- תרועו 4. | יצעו --ו , 155. | םכיטיש
 129 -- םביתש 6

 6. ןמש -- ןמשו 95, 150, רואמל 1,912,179

 69, 75, 89. 1, + ,+,,,,,+,ץ)6 279

 249, 283, 260, 601,60סנ ; קוס 4,139. | םבימשב -- קנווס
 םבימשבו 1

 7. םכהש -- םכ ,129 -- ה טק.146 176 -- םבהשא 0-

 םכיאולימ גפָב -- םכיאולמ 9,152, 168,184: קתנתס 170,  ךפאל
 -- א" דפאל 170 -- דופאל 4,17,108, 129, 1ס3: קתנתס

 ןשוחלו 4 2
 8. יתנכשו -- ית טק.136 9. - םםכתב 4

 9. לככ 58 ף. | הארמ -- רמ 129 -- טק 9 - ךתאן,
,94,95,107,108,10 :80 8 ;69 :18 ,17 ;9 :6 :5 :4 

 ז168,184,186,106,150,152,15%:,25,132.135, 226,227,

 239: 244, 248, 256, 260,686. ןכשמה תינבת תא , 6.

 תא רהב 69. | ןכשמה -- ןכשמה תא 7%. | תראו -
 לכ ;9. | ןכו -- ןכ 80. | ושעת -- וש טק. 146. י

 זס. ןרא 181,186,61% ; םטתס 4. | וכרא -- יצחו המאו וכרא

 וכרא גג.  המאו ג", 157.  יצחו המאו ובחר , 0
 ובחר --ר גק.זג5 3,9.  'צחו 1.  ותמוק 07

,60 ,264 ,260 ,13 ,178 ,112 

 זז. תיפצו -- ותיפצו 282. | ותוא זֶסָג: | תישעו ונפצת ץוחמו

 ביבס בהז רז וילע --ונפצת ץוחמו בהז רז וילע תישעו ונפצת ץוחמו
 ביבס בהז רז וילע תישעו ז0:. | וניפצת 6,136. | וילע--ול '

 69: 84, 6. ביבס -- יב תה 86 2

 8 6 58 א 0 כ.

 ו 4%
 תחול - - - - *%ןתאו שש וה -- - - - - = =
 4 + = 4 = הרותה* טכינבאה

 ₪ = דל טד ודחה הח הד רה הרד 4
 ו 14

 | קדנהא - - -- -
 - ריד הדחה ד - שםהתלא -----7 5
 = - דר דד קרח חח הדרדר דרדדחד 16

 ו 7

 - - ד חד דה ה ה ה ה הדחה ה 8

2 

. 1 1.0088 50610 

 = - ד דד ד ד דדו דוד רהחח = 2

 קש 0 שו כנר לב :
 - 7-77 חח - תלכתא% - - - - ףסכ% - - | 4
 זררועו - - - - םיליא תררועו - - - 777 5
 - - וימשבו רואמל ןמשו - - --- - - - - 6
 --7ה7- 'נבאו - -----דרדדדוה 7
 ---ר-ריררררדירדרדהד דופאל ---- 8

 -- רהב ךתאא - --- כ-7777 ! שכככותב
 /השעת -,2.- שם יש טו < =

 = 7 7 ק ןח דק -רד רח דה הר חה כח תישעו 10
 --ד דה ד :ותמוק - -- 7-7 7-77 ג

 - - רז ןל תישעו - - ----- 77777 ד

 610 א. 5תאגמ ה

 12. תחול -- תוחול 61,64,183,197. | םכתרוהל -- םכתורוהל
27 

 14. בושנ (ס06 בושא 7.

 4. ינש ז-רעלותו , 7.
 5. תררועו 1%-- ז-רוורועו 64. = תרועו 2%-- תורועו 64, 66 --

 תרורעו 6%. | םבישחת -- םבישעת 61. = יצעו -- יצחו 4.

 א ע

 12. השמ לא 1 הלע -- ילע 221, (0716 4 היהו ,

 106 -- היהאו 60, 84,102,10 -- היהיו 11 -- היה טק. 4.

 תחול 6,107, 129 -- תוחל 4,152. | םםתרהל 4, 6, 60, 80,

22%,227,228,2439,0 ,170,176 ,108,10,12%,112,1%0,160 

 -- םכתורוהל 5,133, 168, 1סָג -- םכתורהל 1
 13. השמ 2" 686. | לא -- א (0ק.285 75. רה ,

 1%7,177 -- טק. 9

 14. םכיניקה 69-  רמא -- רשא 10.  ובוש 13.  בושנ =

 קחמתס בושב 107. | שבכלא 6,111,120,1%8. | םכבמע , 244

 ימ --ימו 80. | םבהילא 42 5: 11; 75, 80, ָ,,,,0%6

 186, 193: 244, 251, 380 2 -- םככילא 18, 6, 22%, 1891--ה ₪.
.0 .74 

 1%. ןנעה -- נע 0ק. ג 1.
 16. ןוכשיו 4. דובב -- ו, לע -- לא

 והסכיו --' ,- תרשש ןנעה טק. 14 4 םבימי , 75.

 לא ארקיו טק. 45 246. | השמ לא -- השמל הוהי 8%. | השמ
 -- רמאיוו השמ 80 -- א השמ 10). | יעיבשה םבויב ,0,-

 17. שאכ סח שאב 136. | תלכוא 4,191,261.  שארב --
 ש , 81.  ינב --לכ

 18. ךותב -- ךותב ןרהאו 120-
 69. ההה לא , +.

 תא ל +.

 לעיו --- לעיו הוהי דובכ הארמו
 םביעברא -- 'יעברא %.

 ן. השמ לא הוהי רבדיו 136. ]0115 13 -- רבדוו טסא תו]0
 61 0זמג3; 102,136 --- תגןסז ; |, 71

 170,177,189, 260,271, 27דֶד,2דֶפ, 284, 284, 286, 100 1 -- ,



 103,244: (סחס 10%.  ינש לע --ינשמ !, 200 --ינשא 6
 לע 0. 286 107.  ויתצק 1, 4, 18, 75: 89.95.

. 240 ,247,248 :180,196 ,157,158,160,168,170 ,155 ,151,152 
 251, 200, 264, 602, 603, 615 ; םטמ6 224 -- ויתווצק 0.

 19, 20. םכיברבה - - - לע ,9-
 20. םכיברכה 1"-- םכיבורכה 1, 13, 17, 125, 155: 6
 -- "'בורכה 9. | ישרופ 12%. הלעמל -- ה , 5מ. ]גת. 120 -
 נק. 13. ג.  םכיבכוס 9.69. | םכהיפנכב --נ , 1. לע =
 לא 150, קעגמס 16%. | תרפכה -- תרפכה תרכה 120. | ויהי--

 ןיה 1נ1ס -- היהי 0.

6 12 

 20, 21. תררפכה - - - - ויהי ,.

 21. תרתנו -- התתנו 75: 2-2

 106 לע 0.

 םפכיברכה 2%-- םפיבורפכה 70

 תרא 1% ב לא 15 =

 ןראה 1% 65 2" -- וראה 0, 107: 132, 2

 הלעמלמ -- הלעמלמ תא ןתת 9- תקוה - - - לאו ,.
 לאו -- תאו 4 תא %" א 9 -- תא לעמלמ 4. תרודעה 0

 130 69: 75: 89, 101, 107, 129, 132, 193 ; קזננתס זס ןתא

 --ןת ₪ק.48
 22. 003. 0 19. | ךל יתדעונו גק.188 101. | יתדענו %
 6, 80, 10ְ,120,125%, 1.,112,16ף0, 227, 219, 686. ןיבמ --י

 1 52,223,686 --- יבמ רשא 107. םכיברכה--ה , 152-- םכיבורכה

 13.17,69, 84,120, 193, 196 -- 'יבורכה 9.  רשא , 6. | ןרא
6 2 ,1089 ,106 ,82 ,81 ,18 ,( ,6 ,2 ,1 

 190, 191: 216, 244, 247, 248, 271, 277, 100, 615 ; תטמס 4--

 ןראה 5. רורעה 12, 60, 84, 101, 107,125, 129
 193 ג קזוחוס 0. תרא -- תראו 5, ,,,32

 158, 191,199, 228, 615 ; קתותס 4,168 ; תטמס 177 -- קוס

 לא 10. | ךתא 1, 6,113, 19, 60" ,, , 

,239 ,227 ,186 ,184 ,158,170 ,12%,120,132,136,150,152 

 260, 204. לא -- תא 4
 21. תישעו -- תישעו השמ לא הוהי רבדיו :07. | ןחלוש

 12 םכיתמא -- םכיתמא אמא 107. ובחר--הבחר 14

 המאו 17,"2.  יצחו -- יצהו מק 10 -- [טק.ז3" 15%. ותמוק
264 ,260 ,248 ,244 ,103 ,170 ,126,120 ,111 ,107 ,84 ,80 ,69 ,6 

 283 ; קזומס 4,1ג -- ביבס רוהט בהז ותמק פס
 24. תיפצו -- תיפצו תישעו וז1 -- תיפיצו קזוווס

 193.  ול,69. | ביבס בהז -- אבהז 4

 2%. 00. 18,150.  תרגסמ --תרגסמ עברא 0.

 הבט וג. | ביבס 17,758. רז , 199 -- 1
 1,109. ותרגפמל ביבס < +.

 ותוא

 חפש --

 128 -- רז ול

 18. ינש -- םבינש 6 1100

 5 5 א 0 כ. אאצי 1. 19

 --7-דה ה תועבט - - = = = 777 12 רע התתע בהז תאעבט עברא ול תקצו : ביבפ
 וו = יב תש 3 תועבט - ---7-7 - יתשו תחאה ועלצ לע ת*אעבט יתשו ויתמעפ עברא
 ----רררדרדירדדדדה - תועבט 13  םיטש יצע ידב תישעו :תינשה ועלצ לע ת*עבט
 תוועבמב = - = = - = 25 7 00 9 14  תאעבטב שידבה תא תאבהו !בהז שתא תיפצו

 וחי ןוראה תרועלצ - - - ! שכהב ן*אראה ערא זראשל ןאראה זר*%עלצ 'רע
 ₪ ירמי - = ₪ ב ש == [האה תרועבטב 15 +ונממ ורפי ול שכידבה ויהי ןאראה זר*עבטב
 - ה-777 תודעה תא ןוראה לא התתנו ג6 : ךילא ןתא רשא תאדעה תא ןאראה לא *תתנו
 שב ב ₪ שש ב 17  חמאו הכרא יצחו טכיתמא רוהט בהז תרפכ תישעו.
 2 2 2 - - םסכבורכ אינש - - = = !ובחר -- - 18  השקמ בהז םכיבארכ שכינש תישעו |: קדבחר יצחו
 הר וו חו בב צב 1 פא 19  בורכ השעו | תרפכה תוצק ינשמ םשכתא קרשעת
 ו יהפ וב ב בנו ב שב תרפכה ןמ הזמ-הצקמ דחא בורכו הזמ הצקמ דחא

 = - - :ויתאצק - - - - םכיבורכה זרא הרשעה 20 הו ! ויתוצק ינש לע םיבארכה קרא ושעת
 כ שב ומ יב ה וש ה 2 ולמה שכהיפנכב םשיככס הלעמל סכיפנכ ישרפ םכיב*רכה

 קו = לש דחא לא דחא - 2 -- 22 = תרפכה רא ויחא לרא\ שיא םכהינפו זררפכה לרע
 ןוראה - - - - - - התתנו :םיבורכה - - - 21 [אראה לע תרפכה תא *תתנו : םכיב*רכה ינפ ויהי
 %%% %א%% תודעה - - - - ןוראה - - - - - - ןתא רשֶא תאדעה תא ןתת ןאראה לאו הלעמלמ
 ו ה ב 2 |%%%% 22  תרפכה לעמ ךתא יתרבדו שכש ךל יתדעונו :  ךילא
 הושעה = = 2 ₪ שיבורכה - - - - לכ תא תאדעה ןורא לע רשא סכיבארכה ינש ןיבמ
 ב ךתאא - - --- 21  ןחלש תישעו !לארשי ינב לא ךתוא הוצא רשא
 ו יב כ יצחו המאו ובחר המאו :וכרא שכיתמא םשיטש יצע
 = ו :ותמוק 24  בהז רז ול תישעו רוהט בהז ותא תיפצו  ותמאק
 - - 0 25  בהז רז תישעו ביבס חפט תרגסמ ול תישעו : ביבס

 5 ג. הב ץ זי . מס ד סא 4. זעפפהב

 12. תקציו -- ת 61. | לע 1" ₪2.138 66. | תחאה -- דחאה 19. דחא 1%-- ך 690600 (טק. 45 107. | הצקמ - -- הצקמ ,
 64, 6%: 127,221. = רינשה -- ת ,7. 199.  בורכו -- בורכו ןמ 15%. | ןמ הזמ -- ןמ רכו הזמ 1.
 11. םכתא םזומס ותא 71. הזמ 2%, 190. | ושעת -- השעת 5,160,601 --] קת. 4
 14. זיראבהו קצונגס תראב רוהמט 71. לע -- לעא 4 םכיבורכה 6, 13, 17, 60, 84, 109, 125,116,150, 152,670

 16. לא -- לע
 19. הצקמ 2" \ 61. | ויתוצק 1.

 22. םבש -- המש 61. | רשא , -

 23. וכרא םצומס וכרצהו 7.
 2%. ול קומוס בהז רז 7.

 תפט ,7.

 3 ווב ג ב ב ב0 3 ב צו ב ו 3 0 מ ב ב 2 נב כ ב לט בנש

 20. שםיבבופ 7.
 לא -- לע 127. -

 יצחו -- י , 1-

 תרגסמ קווגפס ותרגסמל 1.

 אקפפ.ב

 12. זרעבט 1%-- זרועבט ף, 18, 60, 75, 4

 120,168,184,זסָכַנ קמס 2. התתנו -- ה , ,4
 260, 264,618 -- ה ₪41. 23 -- זרתנו לע ז0ֶל. - ויתמעפ -
 לע ויתמעפ 103 --ויתומעפ 1,111 סב. - יתשו 1*-- יתש .
 תעבט 2"-- תועבט ף, 13, 6, 106, ,,,,840

 193. - ועלצ - - - תחאה , 103,1%2,18%. | רחאה -- תרינשה
 237 -- דחאה 75. 158, 184, 603 ; קס 6. | תרעבמ 37-

 נ-רועבש 9,69,107,1זנ,168,1840,12% תומס - 1

 1רינשה -- תינשה תחאה 7.

 13. -רישעו -- * ,

 ל ו-7

 14. תראבהו -- תאבהו סאהו תבהו ,.

 1רועלצ 236, קזומס 168 -- ועלצ 14 ןראה 1%5-- ןוראה 5

 9.17,107,109,132,170,103,227. | ןראה תא תאשל , 3
 ןראה 2"-- ןוראה 5, 9,107,132, 1

 15. תועבטב 18,60,107,120,170,184 : קזנמס 10.

 176 -- ןוראה 9,107,132,170 ; קזוומס ז00. = ויהי -- יהי 4.

 םכידבה , 109. | אל -- אלו 224. = רופי 79
 107,108,125,136, 192,196, 227, 244, 248, 400 ; קזומס 4.

 16. חרתנו -- תרנו 193 -- םכידבה תתנו ספ -- התתנו

 99, 125, 227, 239 -- % תתנו 4 ןוראה ף, 107, ,2

 132,170,193. תא !טק.ז46 15%-- 2170. | תרודעה 2

 69,101,107,132,זסנ,196 ; קמתס 100,170. רשא תק.

 בהז םכתא תיפצו טס. 9

 ור 6

 ןראה .

 229. תא =- | ,2-

 17. תרישעו -- ת ,,. תרררפכ קי 8 220 -- תר 2

 ז4. 109. | רוהט --ו 12. | םביתמא -- םכיתמאו 2%3 -- ת
 גק. 3. 4.

 | 18. תישעו פ 80. | םכינש -  םב 1.

 | 69.108,180, סב, 106,22נ נ קזנמס 94-- 'יבורכ 9.

 129. | תרוצק ינשמ < הנשמ תרוצקמ 6.

 107. | תררפכה תוצק טק, 4
 תרופכה ף.

 פרוביםם 

 םבתא ,
 ינשמ -- י טק.

 תרוצק - ו ,



 דק

 בהז זראעבט עברא ול זרישעו : ביבס ותרגסמל
 רשא זר*אפה עברא לע תר*עבטה זרא *תתנו
 תאעבטה +ןייהה תרגפמה תמעל :וילגר עבראל
 תא תישעו :ןחלשה תא תאשל ץכידבל םכיתבל
 שכ%ב *אשנו בהז שכתא תיפצו שיטש יצע םכידבה
 ויתושקו ויתפכו ויתרעק ** תישעו !ןחלשה תא

 ! שכתא השעת רוהט בהז ןהב ךסי רשא ויתיקנמו
 תישעו : דימת ינפל זכינפ שכחל ןחלשה לע *תתנו
 ה*כר' הרונמה ** השעית השקמ רוהט בהז תרצנמ
 הששו : ויהי הנממ היחרפו הירתפכ היעיבג הצנקו
 דחאה הדצמ הראנמ ינק השלש הידצמ םיאצ*' םינק
 םכיעא<בג השלש : ינשה הדצמ הראנמ ינק השלשו
 שכיע*בג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב טכידקשמ
 תששל %%%* ןכ חרפו רתפכ דחאה הנקב םכידקשמ
 העברא הר*נמבו ! הרצנמה ןמ םשכיאצ*יה כינקה
 תחת רתפכו : היחרפו הירתפכ סכידקשמ זםיעיבג

 הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ זינקה ינש

 זכינקה תרששל קדנממ םינקה ינש זרחת רתפכו

 הנממ סכתאנקו שכהירתפכ : הראנמה ןמ םיאצאיה

 תרא תישעו :!רוהט בהז תרחא השקמ ?קרלכ ויהי

 6 תפכתב

 464: 465: 466 472, 481: 455: 487, 488, 490. 507, ף1 5; 516

 522: 527: 52% 529: 535: 536, 538, 541 זה. 544, 551554 29

.599 :595 :594 5952 ,588 :581 :575 :574 :569 :567 :564 :563 
4+" 0 ,, ,600 ;607,608 ,606 ,605% ,602,603 

 625: 616: 629; 653, 671 0; 6 389 2; םטתס 1 226,409

 -- טק 145 168 --י טק. 135, 136 -- הושעית 4.

 הכרי הרונמה !0ק.:3 זז. | .הרממה 3%

4 :239 :227 8% ,,,+, 1 6,"'' 

 260,271, 282,283 -- הרנמ 80. | הכירי 264, קנזס 1.

 היעבג 2337 -- העיבג 12%. | הירותפב 6, 196 -- םבירותפכ 1

 32. םכיאצא 11,17,170,193.  הדצמ 6,170,686 ---הידיצמ

 196 --הדיצמ 18. | ינק :*--םכינק 84. | הרצמ הרנמ ינק השלש

 17.  /הרנמ 1%-- הרונמ 7% 196 ; קזוזגס

 168, דחאה -- תחאה ו3,89,178: קזומס 136 -- םק.

 786. 2 ץטססטתה 1 הרנמ 27-- הרונמ

 קונתס 60, 80, ג, 389 2. | הדצמ 2" , 82, 128 -- הריצמ 1%

 4 ינשה -- תינשה ף, 18, 80, ,%6 1502

 181,1סב,196,199,200 25 615,686: קנס 389 4 --אינשה

 2; 99, 139 -- ינישה ,.

 33. השלש ל 12% -- השלשו 84. | םביעבג 1%-- םביעיבב ."
 4: 5:13.79. 1 ,,,,,, ,1 % 

--94 6 ; 616,686 ,2 380 ,260 ,251 ,7 ,225 ,196 ,84,193 1 

 בעיבג 190 -- "עיבג 9. | םבידקושמ 192. דחתה ב

 -- רותפכ 9,157,193.264: קמוםס 80. | השלשו

 חרפו - - - - - 1 199.  השלשו -- השלשו ןכ 80 -- פק. 6

 155.  םםיעבג 27-- םביעיבב ,, 1 8

 1, ,,ץ, 831 7 2

 615 ; 016 94 -- 'יעיבנ רתפכ 2"-- רותפכ 4.

 ןכ -- ןב 5 תביאצויה 9.13. = הרונמה

251 

 34. הרונמבו 13, 1%2,60,12%. | העברא - הפ. | םבועצצ

0 ,02 100 ,99 :95 :89:94 :582 ,2 ,67 ,10 ,18 ,12 ,6 :3 :2 

1 6" ,+ 

,106 ,189,190 6 ]1[ 2 ,1 

 226, 234, 237. 254, 256, 271, 2דְדְ, 270, 282, 281, 284, 6,

 288 7, 400 7; םטתמס 1. םכידוקשמ וֶפָג. | הירתפב --

 ה ח.פ. 140 -- הירותפכ ג, 1ָפָג -- םםהירתפכ 9.
 היחרפו -- פו טק. 4 0.

 .35. הנממ - -(13) -- רתפכו , 18. | הנממ -- - רתפכו 8% 4

 רתפכו 1*-- רותפכו 9, זֶפָב- | םכינקה 2* ק. 136 0 -- טז

 םבינכה 89. - הנממ 2", 6. | רתפכו 3"-- רותפבו 181 --כ

 1טק.זג5 19. - תחת 3" 69. | ינש 3", 686. | םכיאצויה 9

 3,170,194.  ןמ 53 דג -- ןממ 196. הרונמה 60 10

4 

 36. שכהרתפכ .170 -- םבהירותפכ ָסָב, 260, 4. םבתונקו

 193. ויהי -- יה 107. = = הלכ , 189 -- הלוכ'גָפָב- א השקמ =
 ה .140.'

. 

 ז6ס 5 4 מי ם ים צי

 - - [רועבט - - - - ---דרדדדדדה
 - - זרואפה - -- - - - זרועבטה תרא התתנו

 תועבטה הנ"הת - - - -- ה-7 ְְ-

 ית קי + םכיתב*%

 שכהב ואשנו - - - -,ח ה הוח ד חד

 ויתיקנמו - - - - - - - תא - - ---7 77 -

 - ד חדוה הד םכהב וכיפ רשא וית%שקו

 תיכו ו ייל 1 שה הר ד ב התתנה 3402

 היכרי - - - תא השעאת - -- - - - - תרונמ

 - - ההדחה ז (- חח ה 77 חד ה!נקא

 -- - - הרונמ הנק - - - - - - סכיאצו' - - -

 םכיעיבג - - - - - - 7077 - הרונמ הנק - - -

 סכיעיבג - - - - - 7 7 - דחאא - - - 77-77

 - - - השעת - ---77- - דחא% - - - - -

 ש=-- תהונמבו +1 הרונפה ןפי כיאה = =

 םינקו - --- 7-7 ריד ודדדרח

 51) 8 צב ₪

 26. עבראל -- א , 1. 28. בהז םכתא תיפצו , 7.
 2. ויתפכו -- ויתפבאא (6146 ןמ ) 127.  וביס ₪ וכסי 64, 5

 66,127, 183, 1סְד, 221, 463 11000. -- ךסוי 1.

 30. התתנה -- התתנו 61, 64, 65, 66, 127,221, 1.
 31. היעיבג -- היעבג 61 -- היחיבג 64. | היחירפו

 32. הנק ז"--ינק 61,64, 65,127, 183,197, 221, 36 1100. 0.
 הרונמ 1"-- הרונ (טק.:8. 127. | דחאה -- דחאאה 7.
 הנק 2"--ינק 61,64,65,66,ז 27,183,197,221, 163 110.

 11. םביעיבג 1%-- םביעבג 7. רתפב 1

 םביעיבנ 2"-- םכיעבג 1.

 34. םביעבב 7.

 35. רתפכו -- ת, 4.
2 

 םבינקו -- םכינקה 4 7

0 

 הפ פ

 26. זרועבש 918, 60, 107, 12%, 116, 152, 181, 103, 3 ג

 ץזוומס 50. | בהז --ויתמעפ עברא לע בהז 107. תא , 9.69 --

 קזתס לא זגֶ. תרועבטה ס,זסְק.142,1%2,1ס3, 253: קזומס

 80. | תואפה 75:132,1%2,184,103, 106, 2443 קנווס 0

 27. ןיהת 84 -- הניחת 69: 150, 153 ; קחנתס 107,100.

 תזרועבטה 07,162: קמפ 80,109. | םכיתבל ד

 -- ותא %. - ןחלושה 1.

 28. םכירבה -- םכ 9 -- םכידבה ןחלשה 109.  םבתוא

 בהז -- רוהט בהו 60, 248 -- תוגזַק. 486. רוהט 237. | רא 2"
 .99- ןחלשה אי

 29. ויתרעק -- ויתורעא םכידבה תא 107 -- ויתרעק תרא ג

 -- ויתורעק 132, 193 -- ויתארעק 4 ויתפכו -- ויתפבו פו

 69 -- ויתופכו 3, 13, 237 ; קזווס 4. ויתשקו 1, 4; 0

 13, 17: 18.75. 80, 81, 84, 90 95,101,108,100,:זג) 6

 זז +, ז 84, 186, 106,

1 ,300 ,284 .270 4 ,260 ,24 ,248 ,23 ,228 ,227 ,226 ,225% 

 60, 615,686 ; קוואוס 8-- ויתשקו ויתשקו 60. = ויתקנמו 1%6--

 ויתויקנמו 6: 9: 13: 69, 75,107, 100, 2% 1,170 6

 2 ךפי -- ךסי קצי 95 -- ךסוי 100, 110 ןהב --

 םכהב 69, 104, 196, 199, 251, 260 ; קנותוס 109,152 ; [סענ6 7

 -- ק. 45 5,389 2 --ן] ק.ז4 בהז 152.  רוהט ,

 112. | םכתא השעת ,107. | םםתוא 6.

 40. ןחלושה ָפָג. | םכינפ -- םכינפה 60, 6

 31. תררונמ 18. 335 ; קזוגגס :0).- | רוהט 80.  השעית --

 השעהת 659, 75: 80 4 2 0%

0 7 76 ,+ 1 94 

227,220 6 ,22 ,12 ,206,210 ,199 7 

24 ,82 ,264 64,, .248,240 

 305,317,318,ך19 תא. 335: 339.2 4

5% :393 ,0 ,188 ,196 ,384 .385 ,379 :369 .367 :349 :34% .546 

% .445 .43% :437 :427 :423 + 411 ,404 ,400 :399 :396 



 זמ ד 1

 רבע לע *%ריאהו היתרנ תא הלעהו העבש היתרנ
 רככ !רוהט בהז קריתאתחמו קריחקלמו + קדינפ
 ! הלאה שילכה לכ תא* קדתא קרשעי רוהט בהז

 ; רהב הארמ התא רשא םכתינבתב השעו הארו

1 

 תלכתו רזשמ שש תאעירי רשע השעת ןכשמה תאו
 השעת בשח השעמ םכיבארכ ינש תעל*תו ןמגראו

 המאב שכירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא + שתא
 לכל תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו
 השא תארבח +*ןייהת ת*עיריה שמח* | תאעיריה
 לא השא ת*רבח %%%%%* תאעירי* שמחו התחא לא
 העיריה תפש לע תלכת ת*אלל תישעו ! ;דתחא

 ;רעיריה תפשב השעת ןכו תרבח*ב הצקמ תחאה
 השעת ת%אלל ישמח : תינשה תרבחמב הנוציקה
 קרצקב קרשעת תראאלל סכישמחו זרחאה קרעיריב

 תאאללה תאליבטמ תינשה תרבחמב רשא העיריה
 בהז יפרק ישמח תרישעו : דתחא ללא קדשא
 עכיפרקב קדתחא ידא קרשא תאעיריה תא תרבחו
 להאל םיזע תאעירי תישעו |! דחא ןכשמה היהו
 ; פתא השעת תראעירי קררשע יתשע ןכשמה לרע

 עבהא בחרו קדמאב םשכישלש תחאה זרעיריה ךרא
 קררשע יתשעל תחא קרדמ תחאה העיריה המאב

 שש תאו דבל תאעיריה שמח תא תרבחו : תאעירי%

 לומ לא תיששה העיריה תא תלפכו דבל תאעיריה

 תע פב

 221. | רעריה 125, 178 -- תועריה , 4
 1933 קזנמס 109 -- תועריה ,.

 3. שמח -- שמחו +. רעות = ₪ 577 כ חש

 12%, 178 --עיריה 69 -- תועיריה 12, 129,112 2 260 ; קזוזתס

 זס -- (1ק.240 140. ןייהת -- הניהת 69. | ררבח 1"

 זרורבוח 193 -- תורבח 0,699,125. | התחא 1% < 2"-- התוחא
 193. | תערי 125 -- תועירי 9, 123, 69, 193, 260 ! קזזתוס 109-=

 תועריה 1:29.  תררבח 2"-- תורבוח פג -- תורבח 9
 193,260 : קעותס 109. | התחא - : - - שמחו , 7.

 4 זרואלול 1021 = ז-רואלל 9: 13: 69; 107, 12%, 177 ג סזנזתס

 109. רלכת -= לכת 10. | חרחאה , 104 -- תחאב
 תרבחב -- תרבחמב 615 -- תרבוחב 13 -- חב 0. 145

 תפשב -- הצקב 112-- תאפשב 1%. | הנצקה 18, 262 -- הנוצקה
 ז 50 -- הנציקה 1, 6, 60, 75; 80, 80: 94: 55, 4

 178,186,196,227,219. - תרבחמב -= מ 7.
 5. םםישמח -- םכישמחו 95. = תראלל 1"-- תרואלול 193 =
 תואלל 9, 69, 12%, 260, 264: קננמס 100. השעת --- העיריב .

 9%. < תרחאה העיריב עפ 18%. תראלל 2"-- תואלול 13 -

 תואלל 0: 80, 125: 244, 260, 264 ; קזותוס 100. השעת 2", +.
 הצקב , 109 -- תפשב 400, | העיריה -- ה 1" טק, ג" 9,

 תרבחמב רשא , 109. | רשא \ 84 -- ר , 193. | תינשח , 155 -=-
 ת , תת. ן:ם. 1. תוליבקמ 5: 9: 84; 132, 193, 237 - ל גס.

 146 109. - רואלולה וסָג -- תואללה 6, 107, 12%: 260, 4
 קזותוס 109. | לא ; 99. ה תחא -- ה 69 -- התוחא

 6. יפרק =- ישרק קזותוס ספ. | בהז טק. ז3 1לָּ- 4 תרבחו -=

 ת 86.  דחא --(7) -- תא ,196. | תועיריה 108, 1ֶסָּג ; קזנתוס

 109 -- זרועריה 120. | השא ,4 התחא -- תישעו התחא

 הו םכישמח 109 --התוחא פג.  םםיפרקב -- םכי , אה.1גח. 1.
 היהו פג דג -- יהו 142. | דחא -- תרחא 8, (סנסט 4

 7. תעירי 1%-- תועיר* 5,9:129,181. | םביזע -= תועירי .

 יתשע , 75. הרשע --ירשע 260.  תעירי 2%-- תועירי 4

 8. זרחא - - (7) - - םבישלש , 199. | המאב 1"-- מ טק.
 14. 6. | בחוהו 254. עםרא , 99 -- העברא 136. | העיריה 2"
 -- העירה גס -- העריה 5. | תחאה 2", 180. הרשע יתשעל
 תרעירי -- תעיריה לכל 109. | הרשע יתשעל , 168. | הרשע --
 'ירשע ף9 -- יתשע ןזואגס זז תרעירי -- ירי 8. 11. 84 --

 ז-רועירי 9, 13: 09 -

 9. עררבהו -- תר, שמח , 109 -- תואמ שמח זסָג-

 תעיריה 1% 6 27-- תועיריה 1ֶסָּג -- תועריה 13.  דבל -- תאו ,9-
 שש תאו פ₪ 221. | תאו--ו, 84. | דבל ב6. | תרלפכו --
 התלפכו 129. | תא , 25%. | ["ריששה , 89 -- ' . 279,282, 43

 "נז דס כ צו

 צלהתזא 0710 א

3 8 

8 1]. 

 רבח לא וריאהו - - - - - תילעהו - - - - - -
 היתיתחמו

 תאו התא השעת - - - - -

- 0 00-00-00 

 זרחא תורבח הנייהת תועיריה שמחו |: תועיריה
 לא תחא תורבח הנייהת תועיריה שמחו *תחא לא
 ₪ = == ה כ 5 5 תואלל - - = - !*תחא
 תרבחמב הצקב - - -
 = הנוצאקה
 - - < 5 תרואלל - 25-07-7777

 תואללה תול*בקמ
 רו וו 2 22 = .שאתהא "לא [רחא
 -- -- *תחא לא תרחא תועיריה - - - - -

 תועירי - - =

 == = = ₪ - [רועור
 תומא עבראו
 - - - התשעל

 -- - = - .תועיר'ה

- = 7 ₪50 0 0 = 

 = | == 0 = 0 0 ₪ 5 שש ₪ ₪ ₪ ==

 : תועיריה
 - - ה חה ה - תועוריה

5 2 

 37. היתרינ

.+ ,127 ,66 

 לא --לע 364 11005. רבח --רבע
 38. היתיתחמו -- התיתחמו 5.

 1. ןכשמה -- ש קזנתוס 5 7. 2. המאב 1%6 2" האמב 4

 3. : תחא לא תחא תורבח הנייהת -- : התחא לא השא תרבח
.0 263 

 4. תרואלל -- תועלל 6%. = תפשב -- תעשב 6.
 היעיריה 7. הנוציקה 64, 6%, 127, 36 100.

 5. השעת תואלל םישמחו תחאה , 61.  תאלל 1" 2" 61 סט.
 תאללה 364 11005. |: תחא לא תחא --:התחא לא השא
 364 0. 6. תרעיריה 363 4

 תרחא לא תרחא -< התחא לא השא 364 סט,
 7. תועיר* ו ו, 36311005. יתשע -- התשע 183, 1.

 8. המאב < האמב 61. | העבראו 46311002. בחר --בחרב
 221. תחא ,127. התשעל -- יתשעל 64,66 -- התשעל אאא

 7 : זרעירי 463 0.
 99. תועיריה 1% 66 2"-- ) \ 363 סט.

 העיריה =

 אקפפאב

 ה ה לק תא ז" | 560 ,זזנז.  היתרנ ז"=- היתורנ
 קזגתס 10 -- ה 6אס6מ טק. ג ף. העבש -- לע ריאהו העבש
 200. | היתרנ 2" , 18% -- היתרינ 69. = ריאהו קממוס העבש 4

 לע -- לא 602 132, 10 -- 00. 8. 160 - ע טק. 4
 28. 0: , 4 היחקלמו =- י , 170 -- ל קנווס ק +.

 היתתחמו -- ח ,\ 9 -- ה , 1%2 -- היתותחמו 13, 106, 193 --*
 היתרחמו סנותוס 71. בהז -- בהזנמ

 39. רככ -- ארככ 6. = רוהט , 4

 683'ש. התא , 95. | תא -- תאו 4
 40. השעו -- םכתא השעו 4.
 75: 125נ 100 ; קזנגבס 2

 השעי -- השעת 9
 םבילכה ,4

 םכתינבתב -- םכתינבתכ
 התא -- ה ,6.

 ז. חראו -- תא 84. | תערי 125; 178 -- תועירי 3, 7%

 | 8 120,181,103,248) קזנמס 100.  רושמ שש טק. 14.

 תעלותו 1. 5: +,

 190, 193, 226, 227, 252, 260, 282, 294 ג קזנתס 23 -- על

 טק.:ג. 111. | םביבורכ 13,120, פג -- 'יבורכ 9. | בשוח ף,
 192. םםתוא ,

 2. ךרוא 152,133. | העיריה 1%-- העריה 129,286. הנומש
 ו םכירשעו -- :ירשעו 6, המאב 1" -- ב 295.
 המאב עברא בחרו , 190. | בחורו ף, 107 ; קזנתוס 0

 העיריה ,168.  הדמ -- הדימ 196 -- קנגמס תדמ 0.
 המאב
 תחא ,



. 

 זרפש רע ת*אלל ישמח תרישעו ! להאה ינפ
 תאאלל םכישמחו תרבחאב הנ*ציקה תחאה העיריה
 תישעו : תינשה תרבחה העיריה תפש לע %%%*

 תאאללב םכיסרקה תא תאבהו שכישמח תשחנ יסרק

 תעיריב ףדעה חרפו :רחא היהו להאה תא תרבחו
 ירחא "רע חרסת זרפדעה ץרעיריה יצח ילהאה
 ךראב ףדעב הזמ המאהו קרזמ קדמאהו : ןכשמה
 הזמו הזמ ןכשמה ידצ לע חורפ היה' להאה תעירי
 םכ*ליא תרר*ע לרהאל קרסכמ זרישעו : ות*םבל
 : הרלעמלמ םישחת תראר%ע קרסכמו םשכימדאמ
 : שכידמע םםיטש יצע ןכשמל שכישרקה תא תרישעו
 קרמאה יצחו המאו ***% שרקה ךרא תומא .רשע
 דחאה .שרקל .זרודי יתש ! דחאה .שרקה בב
 ישרק לכל השעת ןכ התחא לרא קרשא ת*בלשמ
 ;כירשע ןכשמל סישרקה זרא זרישעו ! ןבשמה
 ףסכ ינדא םכיעבראו : הנמית הבגנ תאפל **שרק
 תחת םינדא ינש **שרקה שכירשע תרחת ;דשעת
 שרקה תחת םכינדא ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה
 תאפל תינשה ןכשמה עלצלו : ויתדי יתשל דחאה

 שכהינדא םשיעבראו ! *%שרק סכירשע %%%* *ןופצ

 םכינדא ינשו דחאה שרקה קרחת םכינדא ינש ףסכ
 השעת המי ןכשמה יתכרילו : דחאה שרקה תחת
 ת%עצקמל קרשעת םכישרק ינשו | ! םפישרק קרשש
 הי ודחיו הטמלמ םכ*מאת ויהיו : םכיתכריב ןכשמה
 קריה' ןכ ערחאה זרעבטה ללא ושאר לע םימ*ת

 תפפהב

 קא.

 םכליא טק. 18 168 -- לי טק.ז4. 111,139 -- םכיליא 9 13
 -- םבילא 0 69 80, 84, 95, 104, 10 129 24

.4 260 ,261 ,248 ,244 ,210 ,227 ,22% ,140,150 ,116 

 [ררע 27-- תרורוע 193 -- זרורע 2%1. | םכישחת -- םבישעת

 199 -- ת ק.ז8< 4

 16. חרא , 157,686. -  ןכשמל ,,.
 16. רומא , 17 -- ! \ 80 2-

 שרקה :",157. המאו -- ו \ 95, 181 -- המאו דו +.

 -- המא 69. | בחור 84,191.  דחאה ₪6 תחאה 1.

 17. יתש -- יתשו 95. | תודי -- ו \ 80.94, 6 7

 176,186,196, 22%, 246, 248., תובלושמ פג -- תובלשמ
 לא , 4. התוחא השעת -- ה ,.

 ןכשמה - - - - - לא טק.

 18. שרק -- םםישרקכק תראפל -- פל .

 הבגנ -- ה ., 7, 153: 175 -- הבנינ

 17. הנמת ף, 18 -- טק. 24

 19. ףסכ ינדא ,166. | םכינדא --- תחת 28. 80. | שרקה 1"
 -- םםושרקה 18. | ינש -- ינש דחאה 69. | ויתדי יתשל ג.
 ויתדי 1"-- ויתודי 9,17,193,260. | ינשו -- ו , 6 -- קמותס יתשו

 86. שרקה 37, 95. - דחאה 2", 128. | ןיתדי 2-0
 נ 0 ויתדי - - - - - ינשו , 185 -- 58 .

 20. תרינישה 67. | ןופצ -- ו ,7.

 21. ףסכ -- א% ףסכ 128. | םכינדא ינשו דחאה שרקה זרחת
 ידחאה שרקה תחת -- דחאה םכינדא ינש שרקה תחת שרקה תחת <

 109.  דחאה - - םכינדא [טק.זג" 3892. דחאה 6

 ינשו -- ינשו יתשל 151. | דחאה - - - ינשו ,9.
 22. השש -- השש ירי רשע 1.

 23. םבישרק -- תחת םכישרק 18%.  השעת , 69. | תועצקמל
 9, 69, 100,136. 193, 253: 264, 601 ; קזותוס 168 -- תעצקמל צמל

 גג.  ןכשמה , 9% -- המי ןכשמה 80.  םכיתכריב --השעת המי
 םכישרק השש 84.

 24. 0. 24 65 2% 9 168. | ויהיו -- יהו 00
 244. - םבימאות 84,107, 129,160 -- 'ימאות ף -- םכמאות 2,

 13:75: 239: ןזעמס 82 -- םכימאת 1, 5, 6,17, 18, 60, 80,

178,184 ,151 ,160 ,95,101,106,108,100,12%,112,116 

 186, 193,196, 227, 244, 2%1, 2%3, 260,601, 602 ; קזומס 2

 155,168,170. | וידחיו 0% 120 29 116 ; קזנתנס 4

 םבימת --י,.1סל. | לע -- לא 101,136. - תעבטה --ה ו.
 תחאה -- דחאה 13, 108, 227, 24 ; 101176 6. םבהינשל =

 םבידזגוע -

 ךרוא זסָג, קזגמס 4.

 המאה

 12 5 אי כ.

 -- - - ישמח תואלל - - - - - ---7- 10
 תואלל - - - - תרבחמב הנוצצקה - - - - - -

 ----רדדה ה ד - דה ה ה ההד השעה גג
 תואללב - - = -- ההד החדה

 = = כ ד יח ה על ך חו חט = 2
 = יש כ נא ₪ נב לי ושפה ה סקרו הב נק ובא דה סת

 = חדה הד חדד חה דד 13

 ב לע

 זכיליא זררוע - - - - 00777 :.התנמבל 4
 - ריר הדחה זרורוע - - - 7777 -

 - ד דד וה ההדחה 1

 - 7-77 ד המאא דחאה ------7-7-דהה 6
 = הכה חה רה הרה חה 7

 0 - %תחא לא תרחא תובלשמ
 = - דק חקק הק דק רח הד 7 החה 98

 ו - < - - ה ה 7 שק

 -ה דד דה ד םישרקה ----- 770777

 ו ה יו רש או מ 20

 = ₪ ה ה הה | םישרק כיהשע השעת הָנופצ 1

 -- רה רי רה יירד ררדחחה 22

 תועצקמל -----7- 77 ח ו - 23
 = ה ןדת*א - <-.= 2%. האו = - דד חד 24

 -- דהרי רי דדדחהה לא םכימאת

 61 א. 8 צץ

 10. ץרחאה -- תחאאאאה 1. העיריה 2"-- העריה 1.
 הנוציקה 64, 65 7 263 תזסוט.

 1 2. תועיריב 61 646 + 7 לא--לע 1.

 13. המאהו 1" 6 2*--המאו 61.  המאהו 27-- המאחו 36 1000.
 זרועירי 61; 64 6%; 66,127, 184,197,221. - להאה , 5.

 14. תררוע -- תורוע 61. 4. תורוע -- תרוע %.

 "18 פחה 7. 18. םכישרק -- םבישרקה 7.
 19. ינדא קזומס םכהינדא 7. השעת -- אהשעת 7.

 ויתדי 1% 66 2%-- ויתדתי 61, 64, 6%, 66, 127, 197, 4%

 21. שרקה ז*-- ק טק. 7.
 22. יתכרילו -- כ , 66 -- !תוכרילו 7.

 23. םביתוכריב 64-
 24. כימאת ויהי -- םםימאתויהי 363. = םכימאת 1%-- םבימית 1

 -- ת 006 א 127. - לא 1%-- לע 197:

 הוו 2תכת2כ2ת2:22/7778:":22/[]חת זז

 תפעתב

 -- תיששח לומ 18 -- תישישה 13.75,120,132 -- תיש טק. 7

 1% לומ , +.

 10. םבישמח -- םכ , 8ת.1ות. 140-- (טק.180 110. תאלל ו"

 -=- תרואלול 107 -- תואלל 9, 99,101,106,15%. | הנצקה 6%
 18, 80, 13%, 150, 100, 61 -- הנוציקהדה ,,7

 244, 264, ףסס -- הנוצקה 69; 248, 249. | ררבחב -- תרבחמב

 146 -- תרבוחב 3, 10,193 -- הב ₪ק.18. 139. | תאלל 5
 --- תואלל 129,158,13,107,12%. | תרבחה -- תרבחה הנוציקה

 22ף% -- תרבחה תחאה 18% --ה טק. 6-

 . זז. יפרק --יס טק. 3 9. | םםישמה תשחנ 0ק. 4. 0

 םבישמח -- ם ,%-

 12. ףדועה
 1 [רפדועה 4

 ירוחא 6,11,17.193: 7- ָ
 13. הזמ המאהו 2" , 0, המאהו 1% 6 2%-- ו ,

 ףדועב 1. ךראב -- ך 0. 236 - רועירי 13: 69:

 120, 282 -- תעיריה 109,686.  להאה -- להאהו 106. ידיצ 9
 18, 84,132,196. - ותוסכלכ

 196, 226, 217: 253 : קונוס

 14. תררע 1"-- זרורוע 1ֶפָג -- זרורע 3 -- ררוע

 תעריב 9, 106 -- תועיריב 1

 חרפת ,18 -- ת קחתס 0 2



 3 אא. תפפב

 שכישרק הנמש ויהו + ויהי תאעצקמה ינשל שכהינשל
 תחת םכינדא ינש סכינדא רשע השש ףסכ םכהינדאה
 ! דחאה שרקה זרחת סכינדא ינשו דחאה .שרקה
 עלצ ישרקל קרשמח םכיטש יצע םכחירב תרישעו
 עלצ ישרקל ש+*חירב קרשמחו ! דחאה ןכשמה
 ןכשמה עלצ ישרקל שכ*חירב השמחו תינשה ןכשמה

 שישרקה ךותב ן*כיתה חורבהו | קדמי םכיתכריל
 הפצת סכישרקה תאו ! הצקה לא הצקה ןמ חארבמ
 שכ*חירבל שכיתב בהז השעת .שפהיתעבט תאו בהז
 ןכשמה זרא תמקהו ! בהז םכ*חירבה תרא תיפצו
 תלכת תכרפ תישעו = ! רהב תיארה רשא וטפשמכ
 השעי בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו
 ידומע העברא לע התא התתנו |! שםיבארכ הדתא
 ינדא הדעברא "לע בהז היוו בהז םכיפצמ סכיטש

 תאבהו סכיסרקה תחת תכרפה תא התתנו :ףסכ
 קדלידבהו תודעה ןורא תרא תכרפל ?ריבמ זדמ

 !יטכישרקה שהק " ובו .שדקה .ןיב שככל  תרכרפה
 שדקב זראדעה ןורא -לע תררפכה זרא *תתנו
 תאו תכרפל ץוחמ ןחלשה תא תמשו ! שםישדקה
 הדנמית "ןכשמה עלצ "לע ןחלשהי הכנ הרר*נמה
 ; <ןופצ עלצ לע ןתת ןחלשה %+ו

 (0ס מג %, ףטה> 210 166טם00גז !ת "16א00 60-

 20771000, ]14065 16%א505 220/76 1ם קזנתסנסוס

 63188 2% ; טס וב 1060 030 1

 עב

 תכיתב , 120. + םכחירבל --* . 109 -- ל , 129 -- םכיחירבל 0
 2%3;107,152,193,233 -- םכ ₪0ק.ז40 19.  תא-- םבתא

 םכחירבה -- + . 109 -- םםיחירבה 5, 69, 107, 120; +

 בהו 3". 9
 30. זרומסהו 184,101. תיא [:0.14600.  תריארה | 9

 -- א. 13, 18, 94 99, 111, 150, 168, 170, 171, 186, 190

 244; (סעו6 81 -- התיארה 6.

 31. תרעלתו 1, 18,80,100,150,168, 170, 227, 239, 0.

 ינש , 81. | השעי בשח --השע יבשח גג.  בשח --בשוח 3
 --בשח'מ 109. השעי -- השעת 132, 152, 248, 681 'ק : קזוזמס

 244 -- ' \ 260 -- קנגוגתס השעו 5. | התא -- םםתא
 244 : קונתוס 100 ' 10106 <. םכיבורכ 9, 69, 120,193 ---

 םביברכה ,

 12. התתנו -- ה \ 9: 17, 18, 84,120,144,158, 260, 264,

 העברא 1%--ה \ 9, 69,155 -- תעברא 80 ידמתע 5

 170,249. / םביפוצכ 2 בהז 2" \ 95,686 -- 4

 העברא 2%-- עברא 155 -- ה . 6) -- תעברא קעגמוס
 ינדא 10ק. 3. 2.

 23. התתנו -- ה 6, 0, 18, 80, 05, 107, 109 ,%

 260 -- ה [גק. 24. 168. - תרא 1" 69,100 -- טק. 8. 14.

 תפרפהו 1 == הפכה 4 יי םםכיפרקה 120. -=- =בישרקה 0 7
 7 166 1 ' קזנתס ף,132,171-- כ טק.

 גס. ןרא 18,120,186,1ף0,615. | תרודעה -- קב תודעה ע

 96 --ו,108,736.1%0,166,186,106, 253. | תכרפה הלידבהו

 -- םםישדקה שדקב גסנ. | הלירבהו -- ' ; 109 -- םככל הלידבהו
 150. תכרפה 9"-- תכורפה 1,253 --ה,18 שדקה--ה

 9% -- םכישדקה שדק 80. | שדק -- שדוק 9.

 24. שס , תרתנו -- התתנו 69: 7%, 108, 126, 7

 686 -- תתנוא 4 תרא א 75: 6 תרופכה 1סָּג, 260 --

 טק. ע8. 102,1%% -- תכרפה 80, 84. | ןרא 18, 80, 81, 82,200

 136,152,186, 244,616. | תודעה 2: 5, 6, 9:13,17: 69: 75,
 1ס0ְק, 101, , 226, 227, 249, 248, 26ס ג

 קזגמס 109,139,170. | שדוקב 6ָפ, 300 -- ק שדקב 7.

/% 

 35. ררא 918 80 -- לע 8 ןוחלושה ז 2 ץוחמ --
 תיבמ 129: + תכרפל -- 'נחמל 88. 11. 8 תאו -- ו .
 223.  הרונמה 60, 84,107,193. | חכונ 129. | ןחלושה 4
 עלצ [9 ו הו 17, ןכשמה -- הנמת 9, 0
 20. | ןחלושהו 93. | עלצ 2" 0ק.4%8 10ֶפ. | ןופצ -- ןכשמה

 הנמית 4.

42 

33 

34 
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 1610 א.

 8 4 ה.

 אש

 - - ה - שרקל אאא - - - - שא %א%%א%א %%%%

 5-4 )כ שאב 07 4/0 == 7 =

 שה ְ- ורב - - 4 = ₪ שמ = -

 ---דרהחה םיחרב - ----דהדדה
 - 7-77 ד ןוכתה - -----ד-דהד--ד
 5 ב 7-17 2 שי חירבמ
 זכיחירבל - - --- ריר דדדדהד
 ו - שיחירבה - - - - -
 ו וכי רה = 7 מק

 ושע" - - ---- הדר ררדדדחד
 ---רררדידרדהח ! שכיבורכ - - -

 2 22 כ אר הד התדר הל %סכש

 = -- תודעה -----ך-ד דחה ד התתנו

 --דרדדדד ךרי לע - - - - - - זדרונמה
 ! הנופצ - - - - - - ןחלשה תאו

 :ותא השעת םיטש יצע תרטק ריטקמ חבזמ תישעו
 ותמוק שכיתמאו היהי עובר ובחר המאו וכרא המא
 תאו וגג תא רוהט בהז ותא תיפצו : ויתנרק ונממ
 : ביבס בהז רז ול תישעו ויתנרק תאו ביבס ויתריק

 .1) 85 צג ₪

 27. םביתבריל -- םביתוכריל 64, 66 -- םכיתכריל א% 8 (6146. משה )
 ו

 28. הירבהו < יחרבהו 1.
 -- םכישרק 0. 46. -

 30. וטפשמבכ -- ויטפשמכ 1.

 22. העברא -- חה , 7.
 21. םכש -- המש 64, 65,221. - םבישדקה -- קה טק. 0 +

 :35. ויתריק -- ותיריק 6:1. | םכתא -- ותא 6.  המש --ה \

 127,221,6% -- ה (טק.18: 61.  תורנה 1" 6 2"-- תורינה

 ךותב -- ךאותב 127. = םבישרקה

 7 61. תולעהבו -- ה , 1. הנריטק* -- ונריטקי 1.
 דימת , 64. | םכביתרדל 1" ₪ 2"-- םככיתורדל

 קע פה.

 *,151.  תעצקמה -- ק , 132 -- תעוצקמה 11, 152 -- תועצקמה

69, 193, 227: 244. 1- 
 2%- ויהו קנתגס היהו 1. הנומש םבישרק ,5-

 השש ףסב --השש ףסכ השש 109-- 10ק.146 0. | םכינדא ינש ,
 17--29 80.  דחאה :" קמתס תחאה 125. | שרקה "4.

 26. םביחירב ב, 60, 107, 100 120, 244, 21, 2%1 : קס
 168, זקס -- יחירב 9 -- םכיחרב 86 -- םכיחירב שםבכידב -

 יצע --ו יצע 109. | םביטש -- ם (טק.4. 12%.  ישרקל --ל
 80 -- ר , 89. | עלצ --לצ 0ע. 45 102 -- השמח עלצ 7.

 26, 27. ןכשמה - - - - דחאה ,,.

 27. םבחירב 1%-- םכיחירב 1,107,192 ; קז!מס 168, 170--

 "יתירב 9. | ןכשמה 2" -- - - תרינשה 94,111. | תרינשה --
 תינשה םכיתכריל 1077 -- תינשה ל 84 -- ש גס. 8 4

 תכחירב 2"-- םכיחירב 6, 107,103: 2533 קנגתוס 168 -- 'יחירב
 9-- םכיחרב 80. | ןכשמה 2", 80. | המי םביתכריל כ.

 םכיתכריל -- םכיתכריב 86.
 28. ןוכיתה 1,0,18, 60, 108, 100,132, 152,103! םטתס ז3
 -- ןוכתה 184. חרבמ , 18% -- חירבמ 6, 9, 13; 18: 69: 75: 4

,,,,, ,120,132 ,108 ,107 

 227,244,253,260: קחמתס 2,80,81,10ְס. הצקה ןמ -- הצקהמ

 239. | הצקה --הצק 686. | הצקה לא ,2.

 -29. בהז הפצת טק. 4" 2. םבהיתעבט -- תרעבט 80 --

 םבתעבט 120, 186 --י \ 01%-- םבהיתועבט וג, 1סָּב < קווגס 6

 -- תועבט 9. | השעת ₪6 השעתו 686. | בהז 2",

. 61!408:%% 1. 



 לע

 ןיהת 261 -- הנייהת 107,

 ויתצק 4: 5.13,17. 18, 75, 80, 81,ס6,106,107,108,ז12,'

 | .1 תע

%%%% +%%% %%%%> %%% %%%%%% %4%% +%+% 

 תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ תישעו
 השמח ךסמל תישעו : םשכקר השעמ רזשמ ששו ינש
 בהו שהיוו *%*%% בהז שכתא זריפצו .םבימש ידומע

 ; תשחנ ינדא השמח שהל תקציו

 5 א כ.

7 

164 8 42. 

 יתש לע ורזל תחתמ ול השעת בהז תועבט יתשו |
 זכידבל זכיתבל יהו, וידצ ינש "לע השעת ויתעלצ
 זכיטש יצע שכידבה תא תישעו :כהב ותא תאשל
 רשא תכרפה ינפל ותא התתנו !בהז שתא תיפצו

 ריטקהו : המש ךל דעוא רשא תרודעה ןורא לרע
 תא וביטהב רקבב רקבב זכימס תרטק ןרהא וילע
 ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו |: ונריטקי ?רורנה
 ! :ככיתרדל הוהי ינפל דימת תרטק הנריטקי םיברעה
 אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת אל
 הנשב תחא ויתנרק לע ןרהא רפכו ! וילע וכסת
 וילע רפכי קרנשב תרחא םירפכה קראטה שכדמ
 ; קרוהיל אוה םכישדק שדק שככיתרדל

 == 500 -= רט רש ₪9 רח ₪ ₪ 5 ₪ רש 0 -

 יי יי "פוסשתשחסשבתת->ה

0-0 6 = = ₪ - 

 = )= )₪ ₪ שש == =
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 ךרא זרומא שמח םכיטש יצע חבזמה תא זרישעו
 תומא שלשו חבזמה היהי עובר בחר תומא שמחו
 ונממ ויתנפ עברא ילע ויתנרק תרישעו :!ותמ*%ק
 ויתריפ תישעו : תשחנ ותא 'תיפצו ויתנרק *ןייהת
 'ככל וית*תחמו ויתגלזמו ויתקרזמו ויעיו ונשדל
 ;רשעמ רבכמ ול 'תרישעו - ! תרשחנ קרשעת וילכ
 תשחנ תאעבט עברא תשרה לע תישעו תשחנ תשר

 .חבזמה בכרכ תחת התא התתנו :ויתוצק עברא לע

 זרישעו :חבזמה יצח דע תשרה התיהו קדטמלמ
 ! תשחנ םסכתא תיפצו שכיטש יצע ידב חבזמל זםכידב

 יתש לע םכידבה ויהו ת*עבטב וידב* תא *אבוהו

 השעת תא*ח%ל בובנ : ותא תאשב חבזמה תאעלצ
 תישעו |: ושעי ןכ* רהב ךתא הארה רשאכ ותא
 רצחל כיעלק הנמית *בגנ תאפל ןכשמה רצח תא
 וידאמעו : תחאה האפל ךרא המאב האמ רזשמ שש

. 

 תפפת.ב

 2. ןיתנרק "== ויתונרק ד: 60, 167 19

 ויתוניפ 181 -- ויתניפ ף, 69 ; קוגזס 170 -- ויתונפ 103, קוס
 94+ ונממ , 193 -- הנממ 71.

 129. | ויתנרק 2"-- ויתונרק 1ס3- | תרפיצו
 3. ויתרס 227, 247 -- ויתוריס 13.17, 6, 81, 107,181, זס,"

 22% -- ויתורפ 18,129. = ויתקרזמו -- ר , 128 --- ויתוקרזמו
 84.1. | ויתונלומו 6, סב -- ויתלגזמו 191. | ויתותחמו

 לכל -- לכ לכל 1ֶפְפ -- לכו 684 'ק, קזותס 135. יתשחנ לש
 4. חרשחנ --- - תישעו 5 6. תישעו ,17. | השעמ רבכמ

 - השעי תשחנ רבכמ 686. | רשר השעמ ,9- עברא ג"

 טק. 46.

4 

,,,, ,+ + 

 251. 253, 260, 264, 389 2, 615 -- ויתצאק 109 -- ויצק 0.
 5. התתנו -- ה \ 9, 18, 75, 80, 84, ,, 7,

 196: 244, 260, 264, 615. | התא , 109. | תחת ,וסָּב. בוכרב
 9,17,109,196. | התייהו

 6. ידב חבזמל ,196. ידב ,1ו:. | םכתוא 1% -- ותא
 7. זרועבטב 9, 69, 193, 244: תטחס 4. ויהו -- ויהו ריהו
 זִסָ. | יתש ,193,244-- (גק.ז88 110.  תועלצ 0

 193, 244 -- לצ טק. 2. 80 -- !ס:6 ויתעלצ ותוא 6.
 8. בובנ -- ו . 111. = תרוחול זֶסָג -- תחול 60, 1% -- תוחל

 תועבט 1ס7,176,1פָג,22% --ועבט ף. לע 2",

 5:13:75,101,107,150,158, 226 ; עעונתוס ותא , 9
 -- ותוא 6,13 -- טק. 136 1:1.  ךתוא 230. ושע"--י ,
 9. בגנ -- הבגנ 5. | הנמת 18,120,200.  םכיעלק -- ₪,

 9,107,196. | רצחל , 6,1%% -- רצחה 196 -- ה טק.
 שש -- הנמית 84. | תרחאה האפל ךרא ;107. | תרחאה --

 דחאה 225, 7.

1 

4 

5 
6 

00 4 

10 

 צץ ג 6 א.

 : ותמוק
 0 - רד ד רה ה 7 העהת

 - - - ל תיתחמו ,

 - -- תועבט - - - - -
 --דדדהרדהד ותא - - - : ותאצק - - - -

= 5 = ₪ -- 

 יו כתתרב-ב ..ב -

 תועבטב שידבה תא תאב*הו
 ו - תועלצ
 5 = 5 ₪ לס = ₪ = ₪ = ₪ 5 ₪ ₪9 = ₪50 =

5 4. 

 םכירופכה
 הנשב תחא 2"

 אל 1%-- תל 363 סת.

2 
 טק. 6

 36. להאה -- להא 61.

 ךסנו < סכנו 1.

 תא 0

 37. השמח 2", 4.

 ז. חבזמ תא תישעו 363 11005. | חבומה -- ה , 63 11
 2.. ויתונפ 61. 4. רבכמ ול (טק.ז3% 127. = ויתוצק 1.
 7. תראבהו -- התאבהו 9. 8. תוחול -- תחול 71.
 9. רצח קחתוס רצחה 6%. | רצחל -- ריצחהל 61. | המאב <

 האמב 1.

 תשחנ םכירשע (טק.ז8" 221. | םכיקשחו 61. זס. וירמעו 5.

...| 

 תה.

 346. 4 ךסמ 38 ששו ₪ק.ז46 171.  ךסמ , 80. | להאה 0.
 4 . תעלתו 9, 109, 120, 132, 24 ; קנותס 4.

 םכקר -- כת םכקר 5.

 37. ךסמל -- ףסמל זָג- | ידמע 158, תטתס 380 2. | תיפיצו

 13.. - בה] םכהו ד תוקצו 6. השמח 2" 58

 10) -- העברא 69. | תשחנ -- תשחנ ףסכ 107 -- תשוחנ

 1. הבומה 1% 6 2" -- חבזמה לופכ וְסָג. | יצע -- יצע ישע

 191. שמח -- ש ;129. תומא 1" 129. | תומא שמחו ךרא

 6 תומא 27--ו 81 -- <. עובר -- ו . ג.

 חבזמה היהי -- חבזמה או היהי 1. ותמוק 4. 5, 6. 19. 69: 5%
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 שכידמעה %%'וו תרשחנ םכירשע םכהינדאו סכירשע
 שכיעלק ךראב *ןופצ תאפל ןכו : ףסכ שכהיקשחו
 תשחנ םכירשע םכהינדאו םכירשע ודמעו ךרא האמ
 תאפל רצחה בחרו : ףסכ שכהיקשחו שכידמעה %*יוו
 שכהינדאו הרשע םהידאמע המא םישמח םיעלק *םכי

 החרזמ המדק תאפל רצחה בחרו :%%%* הרשע
 ףתכל זכיעלק המא הרשע שמחו !המא םישמח
 ףתכלו :%%%% השלש םכהינדאו השלש שכהידאמע
 השלש וכהיד*מע שכיעלק *%* הרשע שמח תינשה

 סכירשע ךסמ רצחה רעשלו :%%%% השלש םהינדאו
 השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת המא
 ; %%%% העברא םכהינדאו העברא פכהיד*מע% שקר
 ףסכ היוו ףסכ זכיקשחמ ביבס רצחה ידומע לכ
 בחרו המאב האמ רצחה ךרא ! תתשחנ םכהינדאו
 רזשמ שש זרומא שמח המאקו שכישמחב םכישמח
 ןכשמה ילכ לכל %% %%%%% | ! ץרשחנ םכהינדאו
 ; תשחנ רצחה ת*דתי לכו ויתדתי לכ*ו ותדבע לכב

 הרוצה  קרשרפ

 תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הוצת התאו
 דעומ להאב : דימת רג ת*לעהל רואמל תיתכ ךז
 ןרהא ותא ךרעי זר*דעה לרע רשא תכרפל ץוחמ
 שכלוע תרקה קדוה  ינפל רקב דע ברעמ וינבו
 : לארשי ינב תאמ םכ**תרדל

 תעש
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 תטמס 4.
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 א 200.
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 160,152, 181,1ֶסָבג 244, 251, 260, 264, 389 2 ; קענתוס 4,

 120,155 וס :

 21. להאב -- להאב תיב 1. דעמ 9, תרכורפל

 191. לע רשא קתומס תא ךרעי 4. | רשא (טק. צג"

 תודעה 6: 123: 7%, 84, 107, 129, 132, 194, 6 193 ; קזווחס 7

 ז70. - ותוא 4. דע -- דעו 17, 18,609, 43

 1%8,181,1סג,237,6ו5,686 ; קס 4,5,107,168. | הוהי ינפל
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16. 60- , 7. 
 16. השעמ -- עשעמ 6.

 18. בחרו -- המוקו 1.

 שמח המוקו המאב , 1.

 םכהידומעו -- םבהידומע 7.
 םכישמח -- כי , 1.

 19. ותדובע 299. | ותדתי -- ויתדתי 61, 64, 6%, 66, 127, 1
 -- ויתודתי 290-

 20. תולעהל -- ה ,. 64, 6%, 66, 193, 197, 670.

 21. דעומ להאב , 127. | לע רשא , 127. - ךרעי -- ךירעי אא
 (6745 אב ) 127 -- ךירעי 61, 64, 6%: 66, 1833, 107, 1.

 ןרהא -- ןרחאא ( ₪36 ות) 127. | םכביתורדל

 |: 00: דה

 זס. וידמעו -- * . 237, 2ף1 -- וידומעו 1: 0, 13. 84, 0

 132, 116. 1923, 247, 4 םכהינדאו םכירשע טק. 94 14.

 םבירשע 1"-- 'רשע 9. םכירשע םבהינדאו , 104,
 כירטע 2" 5 קס יו , דסק. םפידומעה

 194 -- ידומעה 9. | םבהיקושחו
 זז. 4 תאפל 84 םכיעלק טק. 35 171. | 4 ןופצ 34 תשחנ
 0.1 זִקָב- | לו -- - - ודמעו 80ק.146 190. | ךרואב 12

 האמ -- המאב 132. | ודמעו ךרא -- םבהידמע המאב 7.
 ךרא -- ךראב 69 -- ךרוא + ודמעו -- וידומעו 136, %

 193 : קזונתס 125 ; 10116 139 --ידכעו , 13, 17, 10: 69 7 2

 84, 50, 95,108, זזז, 20,112, 150,170, 171,100, 221, 7,
 244: 247: 248. 240: 253, 260, 264, 599 659 'ק, 686 ; ומוס 2

 109,125 -- !דמע 181. | םכירשע םכהינדאו , 104. | םכידומעה

 13,136,193--ה םכידמעה ז:נ. | םכהיקושחהו 06-
 12. 0. \ 9,107. | בחרו -- םכיעלק ךראב ןופצ תאפל ןבו

 , בחרו המאכ האמ 69. = תאפל -- המדק תאפל 80, קוונתס 1.
 םבישימח 120. | ,םכהידמע --י , 109 -- םבהידומע 6

 ג קממס 69. | הרשע םכהינדאו ,,7-

 12,11. עראפל -- (9) - - שבי ל 1.

 ג. בחורו ז. | תראפל -- תכי תאפל 1%0. = המדק -- הבגנ
 84. | החרזמ , 150 -- החרזמו 196 -- המחרזמ

 14. המא , 9. | םביעלק גק.זג 1:0. | ףתכל -- ל ,
 םכהידומע 9: 18, 120, 144, 181,1023,210, 223,228. םכהינדאו

 השלש , 9, 90,1%7,170. | םכהנדאו 260. השלש ;4



 תרומש -- תרומש תא 80,120, 193. "
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 6 תי עיש ו.

 ותא וינב תאו ךיחא ןרהא תא ךילא ב*רקה התאו
 תנוהיבאו בדנ ןרהא יל ונהכְל לארשי ינב ךותמ
 ןרהאל שדק ידגב תישעו :ןרהא ינב רמתיאו רזעלא
 ימכח לכ לא רבדת התאו : תראפתלו דובכל ךיחא
 ןרהא ידגב תא ושעו המכח חור ויתאלמ רשא בל
 %ושעי רשא שכידגבה זדלאו :יל ונהכל ושדקל
 טאנבאו תפנצמ ץבשת תנתאכו ליעמו דופאו ןשח
 :יל ונהכל וינבלו .ךיחא ןרהאל שדק ידגב ושעו
 ןמגראה תאו תלכתה זראו בהזה זרא וחקי ששהו
 ד*פאה תא ושעו : ששה תאו ינשה תעלותא תאו
 השעמ רושמ ששו ינש תעלות* ןמגראו תלכת בהז
 ינש בא ול קריהי ת*רבח תר*פתכ יתש + בשח
 והשעמכ :וילע רשא ותדפא בשחו : רבחו ויתוצק
 ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז ;ריהי ונממ -

 זרחתפו שפהש* ינבא יתש תרא תרחקלו : רזשמ
 זכתאמשמ השש * ! לארשי ינב תרומש %* םכהילע
 לע סכירתונה הששה תומש תאו תחאה ןבאה לע
 יחותפ ןבא שרח השעמ : זכתדלותכ תינשה ןבאה
 ינב תראמש לע םכינבאה יתש תרא חתפת שכתח
 תמשו : סשכסתא השעת בהז תוצבשמ תבס*מ לארשי
 ןארכז ינבא דאפאה ת*אפתכ לע םכינבאה יתש תא
 ינפל שכתומש תרא ןרהא אשנו ירארשי ינבל +%%%
 תאצבשמ תישעו :ן*רכזל ויאפתכ יתש לע הוהי
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 תרורבח 9. 69, 54,132, 170 ; קונוס 109 -- תורבוח
 לא -- לע 17, 69, 81, 129, 181,1ף0, 602 -- לא לע 4. | ינש ,4

 -- תש 24 ויתצק 4. 5, 9, 17, 18, 75, 809

% ,237,244 ,236 ,108,100,112,136,155,160,168,170,186 

 240, 253, 200,264, 271, 277, 27ף 282, 281, 284,

 615 : םטמס 38) 2. | רבחו -- ו , 4.
 8. ותדופא 84,129,191. = וילע --וילעא 109. - והשעמכ ונממ =
 129. | והשעמכ -- ו , 75. | היהי פ₪ 1. תלכת קנומס תלכתו
 155.  תעלתו 18,60, 80,109,150,168,181,227. ינש 215 12

 9. יתש , 6 -- ינש 4. םבהש -- םתהשה 4

 םבהילע =" ,

 ינב

 10. םכתומשמ 13,19,152,176, 103 ; קזנתס 139. | תרחאה
 06 דחאה 128. 4 תומש 38 םכירתונה גק.14. 171.  הששה

 -- השש 686. | םכירתנה 5,17,18, 69, 75, 80, ו

 1%0,118,168,181,196,227, 240,251. | תינשה -- ת 4.

 םֶכתְדלתֶכ 4, 19, 7 100, 129, ,%

 186, 227, 244, 247, 249, 2ף1, 271, 282, 601, 603 -- קזומס

 םכתדלותב 84 -- 'תורלותכ
 זז. שרח השעמ טק.18 9. יחתפ 7%
 םבתח 199 -- םכתוה 1, 6: 9, 84, 108, 111, 126, 236 1%

 קזותוס 82, 94, 109 ; (סז6 107. יתש -- ינש 84. | תומש 0
 11.17, 18, 19: 69: 84, 95, 107, 108, 10, 1זנ, 120,112,

532 ,,,,-,, .193 ,1%0,1%2,170,184,186 

 קזוזמס 3, 4, 80, 81, 158 -- 'ומש זסנ -- תומש יתש 1 -- ת
 146 67. - לארשי ינבי טק. ג. ף. | תרובפמ 7
 108,1זנ,116, 22%, 244 ; קזומס 168 -- תובסומ 193.  תצבשמ

700 ,,, ,107 ,106 ,4( ,81 ,18 :17 ,13 ;9 :6 

 ז 86, 196, 210, 22%, 227, 219, 251, 253, 260, 380 2, 6.

 בהז -- ויהי בהז גסנ.

 12. תמשו -- םכתמשו 129. = תופתכ 5, 60, 176, 194 -- תכ

 טס. 8. 103 -- קותס [רופתכ 132. | דופאה
 221. ןורכז 5: 9: 13: 17: 69: 75: 844 89 107, 7

 120, 132, 152, 184, 103, 196, 244, 252, 253, 189 2% קזותוס

 80, 81 ; (סה6 2,144. | םכתמש 1,5,0,17,18,60,75,80, 4,

12 136,150 ,111,129 ,10 ,108 ,107 ,106 ,101 ,94 :89 ,84 

260,686 ,21 ,261 ,244 ,152:155,158,166,170,184,186,106 

 הוהי לע < זז. | ויתפכ יתש לע ,150. | לע 27--ןמ 9.

 ויפותב פג -- ויתיתכ 129.  ןורכזל 9, 13: 17, 69: 755 9
210 ,227 ,196 ,103 ,158,184 ,107,108,120,112,150,1%2 

 252,253: קזותס 80, 81 ; סה 2-- ך טק. :4[.
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 5 בז ב

 1. ןרהא , 1.
 4. רנתיב -- תנתיכו 61. | תפנצמ -- תפאנצמ 61. | ידנב =
 ידגב תא 61.  ינבלו ךיחא ןרהאל שדק ידגב טק. 8 7-
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 +. ינשה \ 4.

 7. ויתוצק 1.
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 ּפ. םבהשה -- םכהשה 183 -- םפאשה 4
 64, 221 -- ]הקלע 7.

 10. םכתומשמ -- ו . 61. | םםירתונה - ! ,
 נו. םכתוה 61, 64, 65, 66,127,18,197, 1.

 64,65,66,127,181,197,221. | תוצובשמ 1.

 12. תרא גל 06 םכתא 65. ויתופתכ 6.

 6. ששו -- ן טק.

 כהילע -- ןהילע

 תובסומ 1
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 ז. תא , 686. | תאו 0.186 17% -- %-
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 2. שדק [טק.:ג 100,זסָּג. | ןרהאל ,זוז. | ךיחא -- ךיחאל
 זוז.  דובכל --ו ,129. | תראפתלו -- ר 9.

 יל קזוזתס ול

 4. לא -- תא 101,150, 180 2; קזותס 84. ימכה --י 4.
 ויתאלמ -- 1 ; 84- | תא ;75,80,111,686. | ןרהא 1.

 יל -- ול 24.
 4. 00. 190. = הלאו -- הלאו בהזה תא וחקי םכהו 7.
 | ושעי . 75 -- ושעי ןשח 4.  ןשוח ופָג.  דפאו 1,0,18,60 0

 41. 9, 100, 11, 126, 132, 0, זז
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 6. ושעו -- תושעו 84. = דופאה 84,108,100,1%2. | תעלת
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 ₪ 2 + = :קרמלהאו - - - - ₪ -- 5-20 עברה רוטהו ! הדמלחאו ובש םששל ישילשו
 - - - - תוצבשמ תבסומ - - - שהשא - - - - ויהי בהז כיצבשמ %%%%* קדפשיו שהשו שישרח
 = - = < תומש לע הניהת - - - - !םפתואלמב 21 לארשי ינב תאמש לע +ןייהת זכינבאהו ! שכתאולמב
 -- -- םתאה -- - שםתומש - 00-00-77 .,לע שיא פתוח יחותפ שכתאמש לע הרשע כיתש
 = + = - ₪ ₪ - - ממשל הניהת - - 25  ןשחה לע תישעו :!טבש רשע צינשל *ןייהת ומש
 ₪2 2 ₪ ₪ ₪5 4 = תובע - - - תולבג תורשרש 23  תישעו + רוהט בהז ת*בע השעמ תאלבג תא**שרש

 --77- יתשו בהז זרוצבשמ - - - - - - - בהז זרועבט %%%% %%% %%%%%% יתש ןשחה לרע
 4%: א = %%% רע - - - - א%% תרא התתנו !: ןשחה תוצק ינש לע תועבטה יתש תרא *תתנו

 תועבטה - - - - - - ותבע 0 - ₪ ₪6 021  תאעבמה יתש לע 'בהזה תאתבע יתש תא התחתנו
 תאחבעה < - תוצקה - - - ---5--- - לל 2%  תאתבעה יתש תוצק* יתש תאו : ןשחה תוצק לא
 דופאה = - - 257-700 -707-77 דאפאה תופתכ לע התתנו תוצבשמה יתש לע ןתת
 ---7-דדד ויוה בוטוב 20 36 תרפשו בהו תועבט יתש תישעו !  ןינפ 'לומ לא

 ה כמתב

 136, 150,192, 181,103: 106, 221, 227, 230, 244 | קזומס ז

 םכתמש לע \ 75. םכתומש ף, 13, 69 8
 קממס 168. | םכתוה יחותפ טק. 28. 155. - יחתפ 9

 80, 81,111, 125,150,152, 158, 244 -- 'חותיפ 107,129 4

 םכתוחה \ 181 -- ו \ 1, 2, 4, 17, 18, 10, 60: 75, 80, 81, 80,101

 10ְד,100,111,128,120, ,,,,7% 1

,600 ,288 ,281 ,282 ,260 ,211 ,249 ,244 ,230 ,212 ,228 

 לע שיא -- לע הוהיל שיא 1. | שיא -- א טק. ד 24.
 ןייהת ומש 686. 128. = ינשל -- םםינשל 1

 686 ; קזנתס 132 -- אינשל 6, 81,167 -- ינשלא 111.

 22. ירשרש -- זרורשרש ֶסָג, טונס 80 -- תרשרש

 75: 94, 10, 260, 686 ; קזנתוס 81, 132 -- תושרש 0%

 222 : קזונמס 160,108. (סזו6 4. תולבג 69,181. | תבע השעמ

 =- ותא השעת 84. | השעמ -- תשעמ 300. תובע
 181,190, 248;192. | רוהט -- 6. !

 2. ןשוהה 101: | תרעבמ 806 0 1,
757 ,,,,,, ,109 ,108 ,107 

06 .253 ,248 :247 ,244 ,227 ,225% 220 ,1 

 =- 06 תרשרש 80. | תתנו -- תנו 80 -- התתנו 69, 1 9
 80,186,3892. תא -- תא לע 12ף. יתש 2"--יתש טה 4.
 זרעבטה 5,9,17,18, 75, 80, 84, 107, 108, 112,1ף0,152, 90

 ז 61 81כ1'184,186,106,225,227,219,2%1,260,264,100 ; קתונגס

 ינש -- יתש 615 -- 0[ ק.185 109. | תרוצק --.ו ,4

 24. התתנו -- ה \ 5: 9 18, 19: 69: 75: 80: 84,
 132, 150, 158,168, 170, 190, 227, 247, 260, 601 ; םטמס 1.

 יתש לע בהוה תתבע , 84. | תתבע -- תתבעה 6, 107, 600
 גע6. -- תתבעא ף4, זז 1, 129 -= תותובע 1ף3 -- תבעה 4.

 בהוה -- בהז 132. | תעבטה יתש לע , 69. = יתש לע קה 3%
 15%. לע -- לא 136. יתש 2"--י,זסנ.  תועבטה זס

 1וו,190,120,151,15%, 103: 2409, - לא -- לע 69 - א

 [טק,186 107. | תוצק --ו \ 9, 80, 10. =" ןשחה קונוס ןשוחה

 24, 2ף. יתש - - - -- לא 75.

 2%. תוצק -- תילכה 18. | יתש 2" 8%4 -- 06 ןשחה 0.
 תתבעה <-- ה ;\ 9 -- תותובעה 193 -- תותבעה 84, 181, 184 --

 תתכעה 15.  יתש 3", 18,6) -- תש 1. תצבשמה 9

1,,,, , ,101 ,4 ,81 ,80 ,60 ,18 .17 ,13 

 186,253 --[טק.185 12%. | התתנו -- ה ,7509

 101, 107, 109, 136, 152, 170 04. לע 2"-- לא %
 191 -- תא 181. תפתכ 1 ,,,,ָָ,,77%ץ 8

 84, 94: 95, 101, 102, 107, 108, וסט,
 168, 6 106, 223, 226, 227, 253, 100 ; קזותגס

 1 דפאה -- דופיה 151 -- דופאה 6 84, , 2

 155,178,193; 210,270 ; תטחס 4.

 26. יתש , 7%. | תעבט 1, 9, 6, 13. 17, 18, 75, 80, 81, 84,

 94, 95, 101, 1סֶק, 108,10 +, ,

 170,181,186,196,226,227,260. | תמשו טק. 34. 1%
 םכתוא 6 ינש -- יתש 101,248, 253. | תוצק -ו

 109. ןשוחה ְסָּג. לע 2"-- לא 18. לא -לע 2

 . ו

 4 5 לג ז₪ סע זס אב.

 16. השעמכ -- השעאמכ 1. זל. העברא -- ה ,6.
 18. ךפנ -- גפנ 221. | םכלהיו -- םםלחיו 64
 19. רוטהו , 61.  ישילשה -- ישילשהו 61. | המלהאו -- המלחאו

"1 

 20. תרובסומ 61, 63:64, 6%, 66, 127, 183, 107, 14.

 םכתואלמב -- ו , 1. |
 21. יחותפ --י , 6ז.-= םכתוה 61,63,64,66,66 27

 22. ןשחה לע -- ןשחאאא 66. | םהז -- בהזא ( ₪4. )
 23. !"רוצבשמ -- תרוצבצמ 4.

 2%. תותבע -- תותפע 64-- תודבע 61. לע 27--לא 4
 2%. זרתבעה 363 11005. | רופתכ -- ופתכ 6.

 26. התש -- יתש 61, 63, 64, 6%, 66, 127, 221, 1.

 תעפמב

 11. תצבשמ תישעו נק.ז845 12. | תוצבשמ 68
 132,1%5.168,193, 226, 260, 282 ; תטמס

 14. בהז תרשרש יתשו , 69. תורשרש 13,120, 13 ; קוס

 1סֶפ. | תרולבגמ 60, 107: 120, 132, 150, 103, 244,254: קנווס
 6. םכתא <=- ת טק.185 השעמ -- תשעמ

 תא התתנו תבע !טק.ז85 168. תובע 7%

 התתנו -- ה \ 1. 5: 18, 10, 60, 80, 84, 107, 157, 186, 1096. 6

 227, 200, 264, 61% -- תתנו ּף- = תורשרש 0,193.  תותובעה
 פג -- תותבעה 69 -- תתבע 109. | תוצבשמה 69, 7

 108,193 ; קזוממס 100.

 1%. טפשמ -- טפשמה 109 -- טפשמו 6. השעמ , 3
 =- 215 4. בשוח דופא 5, 60, 815 +,

 2313 קוגחס 80. | בהז ונשעת ₪ק.148 100. ונשעהת %0)
 132. | רעלתו 17,18,80,100,186,196 -- תעלות 248, 601

 60 -- תעלותא 226 -- תלעותו ז. | ותוא :

 17. וב , 18. = תואלימ 1ס -- תאולמ ף. | העברא -- ה 9
 155. - םכירט ז01, 109 --'ירומ ןכא 27 4.

 םכדא רוט ע 80. | רוט , ל. | םפדוא 13,120. | תקרבו =
 יבו 62. זמ. 4 רוטה , 4. דהאה -- תחאה 7

 18. ינישה 80. | ךפנ -- ךפונ 6, סב -- טק. 4
 םכולהיו 13: 94,

 19. ישלשה 5 9, 18. 227, 248 -- שט. 244- 1.

 20. יעיבירה 1. םכהשו =-- ו \ 22 8, 18, 75, 84, 701, %

0 ,244 ,200 ,181 ,168,168 ,150,152 6"' 

 תטמס 4. הפשויו 69.  םביצבשמ --י , 107 -- םכיצבושמ 4
 בהז ,109. = ויהי \ 4, 69, 107 -- היהי <. | םכתאלמב 6

,108 ,107 ,101 ,95 84 ,81 ,80 .69:75 ,13,17,18 

8% 1 "120,112,130,15 

9 ,200,601 ,263 ,261 ,244 ,228,230 ,180,190,106,210,227 

 61% -- םכת , 5. 1ום. 140 -- םפתאולימב וס -- םכתואלמב
.21 

 21. ןיהת 1" -- הנייהת קזותו6 4. זחומש -- תרומש 1,

2 8 :81 ,80 ,75 :69 :18 ,17 ,13 :9 :5 
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 רבע לא רשא ותפש לע ןשחה תוצק ינש לע שכתא
 ;דתתנו בהז תועבט יתש תישעו :קדתיב דופאה =

 וינפ לוממ הטמלמ דופאה תופתכ יתש לע שתא
 תא וסכריו ! דופאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל
 זרלכת ליתפב דופאה תעבט לרא ותעבטמ ןשחה
 'כעמ ןשחה חזי אצלו דופאה בשח "לע זרויהל
 ןשחב לארשי ינב תומש תא ןרהא אשנו !דופאה
 ינפל ןארכזל שדקה ללא ואבב ובל לע טפשמה
 ++%+% +%%% %%+%%% %% %%%%%* -! %דימת ;רוהי'

 םכימתה תאו שכירואה תא טפשמה ןשח לא *תתנו
 תא ןרהא אשנו הוהי ינפל ואבב ןרהא בל לע ויהו
 : צדימת זדוהי ינפל ובל "רע ללארשי ינב טפשמ
 : תרלכת רילכ דופאה ריעמ זרא תישעו
 גרא השעמ ביבס ויפל היהי הפש וכותב ושאר יפ
 וילוש לע תישעו :ערקי אל ול היהי ארחת יפכ
 לע %%%% %%% ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינ*מר

 ןאמעפ : ביבס םככותב בהז ינ*מעפו ביבס וילוש
 : ביבס ליעמה ילוש לע ןומרו בהז ןאמעפ ןומרו בהז

 ללא ואבב ולוק עמשנו תררשל ןרהא "לע קריהו
 ץיצ תישעו : תומי אלו ותאצבו הוהי ינפל שדקה
 ; הוהיל שדק שכתח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז

 תעעכת.

 132,136,150,158,181,184,244,2%3,260,100. | אלו--אל
 18 -- קונוס אלה 170. | ןשחה -- ה , 69 - ןשחה תא . |

 דופאה 3"-- ו \ 4: 9. 13: 17, 18, 69.75, 077
2% 42 196 8%" ,,,,ָ,,ָ, ,10 

 200. דופאח - - - אלו ,-
 20. ןרהא , 6 -- הא 5. ןות. 244. | = תרומש --ו ,%
 200, 260, 282,283.  טפשמה ןשחב ,184. ןשחב --ןשחב לע
 160. | טפשמה -- ה .111 -- םפ (טק.185 129.  ואבב ,0

 -- ואובב 84, קזונתגוס 4. ןורכזל 1,13,17: 69. 1, 7

 108,120,132,136,158,186,103,196.237, 244,251: קנווס 1

 30. תתנו 55 69 -- התתנו 600 תגזק. לא קזומס תא 5%

 "פשמה -- אא אא ןשוח 4 םםיראה ,%0

,1 ,+ ,1 ,04,107 ,81 ,80 
 םכימותה 133, 108, 152, 103, 227, 9. ויהו 244, 260

 1ף0. | הוהי ינפל ואבב , 80. | ואבב --ו , 170 -- קו וס ואובב
 168. | ינפל 15-- ינפל לא 120. | לארשי , 9.

 31. תרא ,18.  ליעמ (ס:6 5 0. | דופאה - ו 9
1 6 ,111 ,100 ,107 ,94 ,81 ,80 :75 ,69 ,18 ,17 

; 260 ,253 ,244 ,230 ,213 ,227 ,106 ,184,186 ,168,181 ,158 

 קונוס 2

 232. וכתב 18, 10, 132 -- 'פכ

 75.  יפכ -- יפ טק. ג.

 ול 170 6.

 33. וילוש 17--ילש 6
 ינמר ,, 199 -- ינומיר 196 --ינמיר 69,152 -- 'נומר ,-4

 132,158,186,1פ3,225,227,2%1.  תעלתו ,04
 132,168,181. | וילוש 2%-- לש ,,,%6
 1 םככותב בהז ינמעפו , 1. ינומעפו 13, 81, 84, וסב,

 2235 םככותב -- ו . 10, זז, 1

 34. ןמעפ 1"--ןומעפ 13,69,81,84,129,132,181.  ןומרו ג"
 -- רו 9 -- מהו +.

 175; 184, 186, 196, 228, 248, 24, 2%2, 200, 615 -- ןומירו 10

 120, 132, 193 -- ןמירו 69 4. ןמעפ 2"-- ןומעפ

 ןומרו 2%--
 ןמרו 9. 18, 7%, 94, 101, ,,,, 6 16

 228, 247, 252, 260, 61% -- ןומירו 120, 132, 193 -- ןמירו

 80. | ןומרו בהז ןמעפ 2" 4. = לע -- אלע זָ- | ילוש -ו ,
.18,7%,100 

 35. תרשל -- ותרשל דָּג. | עמשנו ₪ק. 145 99. ולק
000 ,2% ,230 ,227 ,81,107,100,112,151,170,184,106 ,75 

 קוגתס 82. | ואובב וָג,84; קחתס 168. 0 שדקה לא , 4

 הוהי ינפל , 104. = ותאצבו -- ותאצב 1:0. | אלו -- אל ;%
16 1 5 ,84 ,80 ,75 .69 

 36. ץיצ -- ץ 4]ט. 200,300. | בהז 109. | רוהט , <.
 יחותפ -- ו , 18,111,1%0, 196 -- יחותיפ

 םכתח , 1%2 -- םכתוח 4, 6, 10ֶק, 108, +,

 227: 236, 239, 200, 615 ; קזנזתס 10. | שדק 0.

 ויפל -- יפל +. = ביבס ,
 ארחת -- אארחת (6. ל)

| 81, 84, 10,120,132,158,178,181,193, 

 3% יא 9 0. ינו

0 

2 

0 

0 

 חהכז 2 26010 4

6 88 

 רבח לע < 5 ה = דוד חה ה הוה

 2 ₪ ₪ ₪0 הס - -ח ד החד ה חה

 - - - ןחכזל -------ר דד דדדה
 שכימתה תאו שיראה תא תישעו ! הדימת - - -
 --- ה םראאה -- 707777 לע התתנו

 התומתו = ₪ ל-0

 - - ד הרר ריר 7הההח הרחת - -
 - = רזשמ ששוי- - = קיה היחס הי ינומר

 ןומעפ - - - 77-77-77 ינומעפו - - - - -
 --ר ריי דרה חח ןומעפ - = - - -

₪ 2 5 

 רבח -- רבע 63: 13-

 28. ותעבטמ -- ת ; 6%. | בשח -- בשחא +
 1. 29. ןשחב --ןשחאב 66. לא < אל 4.
 29. תישעו -- התישעו 4 םכימתה 1% 60 2"-- םכימאתה

 221.0  טפשמה -- שם (טק.ד88 61. - לע 5.
 ינפל ואבב --- גת66ע )85 טס668 10 116 68 1.

 ובלאא% 61 - (06 ינפל 7.
 32. גרא -- ךרא 64. | הרחת -- ארחת 6.

 33. לע ,127.  ינומר ₪ ינמור 6:. | רזשמ -- רושמא 1.
 2%. ןרהא -- ןורא 64. = ותאצבו -- ותאצב 1.

 40. יחותפ =- ח 7. םכתוח 61, 63, 64.5, 2

.1 ,197 

 27. יתש , 7-.

 הש -- חי 29

 ובל -

 הפה.

 (סז6 101. < דפאה 1, 42 5, 6, 0.13, 18, 60, 75, 80, 81, 90, 4
 61 ג, )5, 101, 102, 106, ,,ָ,ָ 2
 7 166, ,,,6 ז89,190,ז01

2 ,282 ,27 ,277 ,264 ,260 ,253 ,247 ,244 :213 :210 ,196 

 286, 288, 400, 601, 602, 603, 663, 686 ; םטתס 128, 223 ----

 רופאה וינפ +2

 26,27. לעינל- - (15 ) - - ינש =
 27. [רעבט 1, 69, 13, 17, 18, 75, 5 4%

 זז, 80

 196, 249, 4 התתנו -- ה 42 5: 9: 18, 19 9 0

 1% תבתא ,199- |. תפתכ + 1ָ,7

 60: 75: 81: 84, 94: 95, 107, 108, 100, ו

 ז68,170,171,181,186,106: 225,227,248,249,2%61,

 260 -- תפתכ תצבשמה 80. | דופאה 17,189 --ו, 0
6 ,109 7 ,95 ,80 ,81 ,80 ,75 ,69 ,18 ,17 ,12 

 ז50,152,178,168,170,184,186,189,100,106,27) 2653,

 100. | תמועל 86,120, 1ס. | לעממ -- לעממ על 112 -- מעל

 לעממ 111.5  דופאה 27-- ! \ 4, 5, 6, 12,17,18, 69.75, 1
0,,, ,111,120 ,10 ,107 ,102 ,101 ,95 80 

6041 ,288,400 ,284 ,282 ,27 ,277 ,260 ,253 ,196 ,184,186 

 -- דופ טק. 4" 1

 28. ופכריו --ותסכריו 17 --ותכריו 136. ויתועבטמ 13,103 --
 ויתעבשמ ז 1 7,

(6%, ,223 120.112,150,195,157,170 

 059 'ק,680 ; קוגוהס 100 ; [סזו6 94-- וותעבטמ 158. | תרועבט
 69, 1 דופאה 1%-- ! 12 5.6. 0" 7 18 7

71 10,111,120,132,136 ,7 ,94 ,80 ,81 ,80 :75 

 108,181,184,2%3, 260,100. ליתפב 08 :06. תלכת 7

 דופאה בשח לע תויהל , 18. = תויחל -- ו 6

 191, 22%, 244, 247,601,60נ,615. - דופאה 2", 196 --ו,1)

,,,, ,94 ,81 ,80 ;75 ;69 :17 :3 1 9 16% 
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 לא תפנצמה לע היהו תלכת ליתפ לע ותא תמשו
 ןרהא חצמ רע קדיהו |: קדיהי תפנצמה ינפ רומ
 ינב ושידקי רשא םכישדקה ןוע זרא ןרהא תשנו
 דימת וחצמ לע היהו שכהישדק תאנתמ לכל לארשי
 שש תנת%כה %* תצבשו !הוהי ינפל שהל ןוצרל
 ! סקר השעמ השעת ט*נבאו שש תפנצמ [רישעו
 םכיטאנבא שכהל תישעו ת*נתאכ השעת ןרהא ינבלו
 תשבלהו + תראפתלו דובכל שהל השעת תועבגמו
 םשכתא תחשמו ותא וינב תאו ךיחא ןרהא תא שתא
 השעו ! יל ונהכו שתא תשדקו שכדי תא תאלמו
 לעו .כינתממ ,הותע ךשב .תוסבל .דב יסנבמ םבהל
 לא .םםאבב ןינבלעג זרהא .לע ויה . ויהי ופה
 שדקב זררשל חבזמה לא םשכתשגב וא דעומ להא

 ; וירחא וערזלו ול שכלוע תקח ותמו ןוע ואשי אלו

 ו

 יל ןהכל וכתא שדקל שכהל השעת רשא רבדה הזו

 ; זשכמימת סינש שכ*ליאו רקב ןב דחא רפ חקל
 יקיקרו ןמשב תלולב תאצמ ת*לחו זרוצמ שחלו
 !; זכתא קרשעת שיטח תלס ןמשב שיחשמ תרוצמ

 לסב םשכתא תברקהו דחא 'כפ לע שכתוא *תתנז
 וינב תאו ןרהא תאו :םכאליאה ינש תאו רפה תאז
 : שכימב שכתא תצחרו דעומ להא חתפ לא 'בירקת
 תרא ןרהא :תרא  תשבלהו שכידגבה תרא תרחקלו
 תראו *%אא +%צצאל ל%%%% ץצ% %++%+ תנת%כה

 תאו דפאה תאו דאפאה %% %%%% %%%%% ל'עמ%
 תפנצמה תמשו !דאפאה בשחב ול תדפאו ןשחה

 עשב

 -- ואשי ויהי 107. = תקח ותמו -- תקח וב ותמו 1. | תקח -
 היחו 4 לוע -- ו .196. ול ; 80. | וירחא -- םכתרדל

 וירחא 9.

 ז. םבהל א 84 -- ה טק. ןהבל א חקל 4 4.

 דחא ,1ננ. | םכלאו 6 -- םכיליאו 75, 152, 168, 225, 8 2442

 281 -- םבילאו 5: 9, 69, 80, 84. 99, 107,109.
 196,227,239. | םבמימת -- םכמימת ויהי 95 =- םכימימת 2
12 129 ,10 ,108 ,107 142 ,7% :60 

 244, 252 : קנווס 173 -- םכימימתא 6 -= 'ימימת '.-

 2. תרוצמ 1%-- ו , תרלחו -- ו , 85 -- תרולחו
 107,120: 132,152,170, 101: 227,229, 251.  [הרצמ -- תרוצמ

1 %, ,109 ,107 ,84 ,81 ,80 :75 :60 12 ,1 

 103,196: 236, 244, 251, 252, 253, 260: זומס 3 --''וצמ

 תרלולב -ו % 170 --- -רולולב 6, 2 סבג קמתגס זסְס

 =- רוללב 150. | תוצמ 2%--ו ,18,94,128. | םכיחושמ
 112,193. | םכישיח 103.223. | םנתא --ותא 4.

 2. תרתנו -- התתנו 0. םכתוא -- 1. 4. 5: 6. 9 7:
1% 108,109 ,107 ,101 ,95 ,54 ,81 ,80 ;75 ,69 

0,, ,196 ,186 ,184 ,178 ,160 ,168 ,150,151,166 

 -- א ₪ק. 186 102 -< תו ₪ק.ז86 160. לס קצומס לכ 2.

 דחא -- דחאה :. | ערברקהו -- ת \ +. םכתוא 14 רפה

 =- ה 69 -- רפה ש 1090. תראו 27-- ת ; 109 --
 ינש , 170. םבליאה -- + \ 189 -- םכיליאה 75, 84: 193

 קוומנס 168 -- םבילאה 4 5: 13: 69, 107, ,,,,%6

 196, 227: 239 : ץווזחס 100 --'ילאה 0.

 4. ןרהא -- הא [טק. 8 4 להוא

 1ספ -- ד טק. 45 9. 3
 5. תרא 17 69. \ םפולגבה -- ה גק.88 139. | ז"רשבלהו

 סנט םבתשבלהו 151. תרא 2", 9, 80,102 -- תא םכא 5

 ץוגחס םכתא 175. = ןרהא -- ןרהא םכידגבה 109. | תרא
 102,181 -- תאא (ו ₪85) 136. 4 תנתכה 34 דפאה 2" ₪.
 140. 102. פאה 1%--דופאה 6, ,,776%) 193 : קזנתוס

 94 -- קזגתס דפאה תאו 109. תראו 2"--ו,106-  דפאה 2"
 -- רופאה 84107, זראו דפאה 5" זו 6.

 תראו 3%--1 ,106. | תדפאו -- ותדפאו 80. ול -- ול ב
 דפאה 3"-- דופאה 84, ,-

 דעומ -- ו , זסז,

 5% 0 כ. אא[

 ו בם ₪ וס 10 א

 5 ג.

 הוו( דק האוצר ה ר(קיאק ל ששם = 7
 = הר = הוח ח.י ה ו רח דווח 7 18

 0 - תונתמ - - - - -
 -- תנתיכה תא - - -- הרר רה דה ה ד 39

 ו - םינבאו - - --7ה777-7
 שכיטינבא - = - - - תונתיכ - - 77777 - 0
 לר דר רו וטו וה דוח | חח. הואווקלא ןח דחה ,הח דה 41

 ה ב ב כ כ = (₪= ק-ש = ששכר גוג רא רע חמא יש הרע הע הו ד 2

43 - 0 

 ו

 ו ו כ 2 שש 2% 27 2 ב "שש ₪25( =2 00 ַ

 -- ₪ שש שש םש כ סיליאו = 2 שה בל ב 6 וש = ==

 -- 7-77 תוללב תוצמ תולחו - - - -- 7-7 2
 - דחה 77-ה %%%% +%%%%% תרוצמ

 -- ה 77 דחה - ללא םכת*א התתנו 3
 -- 7-7 7ההד !:םילאה ------770 4

 כ ו | בש 22 == = =% == | =בט שש == 0 ,= == 5

 תרא* ותא תשבלהו טינבא ותא זררגחו תנתיכה
 - - %%%% %%+ דופאה תרא וילע קדתתנו ליעמה

 רד ד חח דךפאה -----דה החד 6

2 5 

 48. היהו -- ויהו 64. | חצמ -- חצמ אצמ 61. | ןרהא

 2 ז]

 . תנתיכה =- * - 40. תונתיכ -- ו ,. 61,306 5.
 . םכדי תא -- םכתא 4.

 42. דב קותס דבל 72.
 . ויהו -- ויהי 7.

 ויהי =- והי 1.

 . זז. השעת , 6:. | םםימימת

 2. תולחו -- תלחו 61 -- תולח 4
 יקיקרו -- ר ,6-

 4. לא --לע 127,153,16311005,61,6%. םביליאה -- םבילאה 6.

 4. םבימב םכתא תצחרו | 1.
 5. תחקלו -- תחקלו םבימב םככתא תחקלו קזנתגס 7.

 ןרהא --ןרהאא 71

 תולולב 6.

72 

 לע היהו -- לע תתל 21.
 ק.18. 107. | לומ ,18. | תפנצמה ?"-- תפנצמהו 5.

 28. ןרהא אשנו ,ז96. ןרהא 2", 282. | ןוע -- ןוע ש .
 םכישדקה -- םכיאשדקה 107. | תונתמ 69, 6

 37. ותא -- םםתא היהו

 קכהישדק -- םכהישדקה 136. | היהו 2" ₪ ב6. םבהל
 230.75 הוה 9.

 19. תרנתכה -- תרגתכה תא 1,600, 0,124 זרישעו
 שש תפנצמ ,18:.  שנבאו ₪ק.148 104. | ההשעמ [טק.ז8 -
 40. תרונתכ 101. 260, 277: 270, 282, 284, 284, 288 ; קזוזוס

 00:  םכהל 1% נק. 140 9. - = תרעבגמו 0, 19, 69: 955 2
 158, 160, 170, 248, 300 -- תועבגמ 181. םכהל 2%-- םכתא

 80 -- ;15%.  דובכל -- ו 4
 41. רשבלהו -- ת , 120. | םבתא תרחשמו 8 6,
 םכתא 2" קס םכתוא 04. | תראלמו -- תראלמב -

 זרשדקו סע התשדקו 197 -- אתשדקו 136. | ונהיבו
 42. חשעו -- !רישעו 69, 1ֶסְּב -- ה סאפ טק, 4" 0

 תופבל -- ו , 252 -- ת טק. 146 100. | הורע -- ותלרע
 םםינתממ --- םכינתזנ, דעו -- ! \ 244, תשח6 7.

 םכיכירי 94, 1122,

 43. וינב לעו , 109. | דעומ -- ו ,0-
 אלו שדקב פט 84. | ואשי 135 120. | לא 2"-- לא וא 4



 ו:

 : תרפנצמה לע שדקה רזנ זרא *תתנו ושאר לע
 תחשמו ושאר לע תקציו החשמה ןמש תא תחקלו
 ; תראנתאכ םכתשבלהו בירקת וינב זראו + ותא
 שכהל תשבחו וינבו ןרהא *%טצנבא שכתא תרגחו
 תאלמו שלוע תקחל הנהכ סכהל התיהו .ת*עבגמ
 %%%% 'נפל רפה תא תברקהו :וינב דיו ןרהא די
 לע זכהידי תא וינבו ןרהא ךמסו דעומ להא +%%
 חתפ קדוהי ינפל רפה תרא תטחשו :רפה שאר

 תאנרק לע התתנו רפה שכדמ תחקלו ! דעומ להא
 דוסי לא ךפשת שדה לכ זראו ךעבצאב חובזמה
 תוא 'הדפכמה .בלחה לכ רא "דקל הב
 תאילכה יתש תאו דבכה לרע תרתיה תראו ברקה
 תאו ! החבזמה תרטקהו ןהילע רשא בלחה תאו
 שאב ףרשת ושרפ זראו ור*ע תראו רפה רשב

 חקת דחאה ליאה תאו : אוה תאטח הנחמל ץוחמ
 :'כיאה שאר לע םכהיד' זרא וינבו ןרהא וכמסו
 יכע זרקרזו ומד תרא תחקלו ליאה תקרא תטחשו
 תצחרו ויחתנל חתנת ליאה תאו : ביבס חבזמה
 : ושאר -לעו ויחתנ -לע *תתנו ויערכו וברק
 הוהיל אוה הלע החבומה ליאה לכ תא תרטקהו
 אה תא תחקלו :אוה הוהיל השא  חוחינ חיר
 : ליאה שאר לע כהידי תא וינבו ןרהא ךמסו ינשה
 ךונת לע התתנו ומדמ תחקלו ליאה תא תטחשו
 ןאהב לעו זרינמיה וינב ןזא ךונת ילעו ןההא ןזא
 תא תקרזו תינמיה שפלגר ן*הב לעו תינמיה םכדי

 עתפתב

 לכ , 0-4
 107 -- תרתויה
 .199- | תולפא

 13. תחקלו -- התתנו רפה םכדמ תחקלו 6.
 תא 2"-- תאו 84 -- ₪45. 22%. תרתיה -- ה ,

 1 86, 101, 4- לע ,17- תילכה יתש תאו

 | לג 90 12 18כ 60: 79 80, 81, 84, 106, 107, 0, 2, 1

 157, 186, 193: 196, 244, 247: 248, 251, 2%3 ; קצנתמס 2

 ןהילע --- [=בהילע 84,181 ; קעותגס 162 ; (סזס6 4. תרטקהו =

 תררטקהו תברקהו 150. | הבזמה ף, קענגס 4
 14. ורע--ורוע 69,106,107,132,152,103,227,230: קזנתוסי

 109 --- 208 46 טסס6תג 60 67418, 189. | ושרפ -- | \ 252 -

 או ושרפ 75. ףורשת 120. שאב ,109.  הנחמל ץוחמ ,
 אוה -- איה 69 4.

 15. דחאה ,18.  חקת --יאה 196 -- טק.ז46 140 --ךדיב חקת
 95. ןורהא ל 177,181, 186, 186, 277, 288, 601, 653: 603 :

 קונתוס 168 ; (ס66 191,686 ; תטתס 2:

 16. ליאה --' . 103. | .ומד תא --ומדמ 6.
 תרקרזו -- תא תקרזו 3 -- ומד תא תקרוו 6.

 17. חתנת -- ותא חתנת 5. = ויחתנל -- היחתנל 16 -- תנל
 טק. 185 109. | תרתנו -- התתנו 89. | ויחתנ -- ויחתנ חבומה

 80.  לעו-- לע 160. ושאר 05. 4 4.

 תא

 18. תרא , ליאה לכ טק. 5 לכ 6

 686. | ליאה , 80. החבומה --חבזמה 69:95.155- | הלוע ז7
 100.152,168,195. ,.,אוה 1", זסל..  הוהיל זי 0

 השא חוחינ חיר טק. ז3. 8. | חיר -- חירל 100, 192, 186 -

 הירא 128.  ההינ 1, 4, 6, 9: 13, 17. 18, 60, 7, 80, 84, 80,101,

8%,,,,,,+, ,1 ,,,, ,107 ,102 

 180, 196, 227, 239: 244, 2%3, 260 -- הוהיל חוחינ 60%. | השיא

 193. | הוחיל אוה < 80,200,686. | הוהיל 2%-- הוהיל אוה 4.
 אוה 2" 4 ,
 19. תרא קמתמגס 2 236. | ינישה . ךמסו -- ךמ ק.

 18 109. | םכהידי תרא , זז.

 20. ליאה רא תרטחשו , 109. | תרטחשו -- התטחשו 4
 התתנו -- ה \ 1. 5 17, 18, 75: 999 7

 2%1--ה טק.18 100.  ךונת לע 50 109. | ןזא ךונת לעו ןרהא
 ,193,1פָי. | ןרהא -- ןרהא תינמיה 152 -- תרינמיה ןרהא 9.
 ךונת 29 8 הטיה" ה לעו , 101. < לעו 2"-

 ו 181.  ןהב ו"-- ןהב ןזא ךונת גְסָּג. 4 ןהב לעו תינמיה םכדי
 1:8 םכדי -- םכדו םכלגר 18( -- ידי 162 --

 109. | [-רינמיה 2" 495 111-- ה זס.  םפלגר -- ולגר

 2 תרינמיה 37; 7.

 5% 0 כ. אאזא.

4 

5 

8 
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 8. תונתיכ םבתשבלהו קזנמס דעומ להחא חתפ לא 7.
 ף. תשבחו -- תשבחו 127. | תקחל 6 ךקמחל 7.

 10. ינפל -- יפפל 66. | להא -- ה קנמוס ח 71.
 זז. תרטחשו -- ט , 66. | דעומ קוס דעדומ 7.

 12. ךעבצאב -- ע טק. 1. 1 3. תוילכה --יל טק. 4
 1%. ליאה -- ליאהא 1. 16. לע -- לע םכדה תא 7.

 17. ויחתנל--- ח \ 61. = ריערומנו 6.
 19. ליאה -- לחה 61. | הא ךמפו ינשה ליא גק.זג= 7.

 20. לעו 1%*-- לעו תינמיה 127. = ךנת 2" ₪ק.135 127. =
 תינמיה ז"-- תינימיה 65,183. | תינמיה 2"-- תינימיה 12
 18. | תינמיה 3%-- תינימיה 66,183. | תקרזו -- תקרזאו

 (64.*) 127. 3 תא !סעש השמ 71.

 ו

 6. תרפנצמה -- תרפנצמה תא 18,120,186,103. | תתנו--

 התתמ>2. ,': "רט זרא טק. 5 0. 5." ירא , 195. ו . לע, 2
 ושאר לע ,. י

 7. ושאר ;ג9

 8. תראו 6 תאו ןרהא תאו 81. | םכתשבלהו -- םכ , 0
 -- םכתא תשבלהו 54. = תונתכ זֶסָג; 253: קנס 0.

 9. טנבא -- םכיטנבא גְסֶג- | תרשבחו -- תשבלהו 84 --שב
 כ. 186. 6. םכהל 1%-- םכתא 18. | זרועבגמ 1, 1

.1 4+ ,1:0 ,108 , 7 509 ,75 

 196; 244, 247: 253, 260, 602, 601 ; קחותס 100 -- תרועבגמ
 %א%%א%%%%%% 173. התיהו -- התייהו 152 -- השעת 4.

 הנהכ -- הנוהכ 111,120,152 -- 6 תנהכ 4. | תקחל -- ל ,

 84,152 -- ת , 106 -- תקחל ע 4-- תקוחל פג. | תאלמו םכלוע
 -- תאלמו א םכלוע 109. = וינב דיו ןרהא 00. 4 1

 10. דעומ -- דעומ סו וינבו 518 .

 וז. תרטחשו -- וטחשו 239 -- אטחשו 227. = רפה -- ליאה
 196. = הוהי , 95 -- הוהי להא 107. | חתפ -- חתפ לא 1 -

 חספ -- 95- ,י

 . התתנו -- ה \ 2: 52 6: 0: 13, 18, 10, 60, 75, 80, 82, 2

 % ל 0% 0 ז51,1%2,155, 160, 175, 186, 260 04.

 תרונרק 4: 9, 13; 17. 6, 81, 05, 120, 152,181, 103, 227, 6

 239: 244, 251,260, 282 ; קנותוס 3, 04,100. | "ראו קזומוס לאו

 84. | ךופשת 60. 84,120,1%2. לא - א 7

 דופי 100 =



 רשא שדה ןמ תרחקלו ! ביבס חבזמה לע שדה
 ללעו ןרהא לע תיזהו הדחשמה ןמשמו חבזמה לע
 אווה שדקו ותא וינב ידגב לדעו וינב דעו וידגב
 ריאה ןמ תרחקלו !ותא וינב ידגבו וינבו וידגבו
 ברקה תרא קדסכמה בלחה תראו זרילאהו בלחה
 בלחה תאו ת*אילכה יתש תאו דבכה תרת*' תאו
 ! אוה וכיאלמ ליא יכ ןימה קוש תאו ןהילע רשא
 דחא קיקרו תהא ןמש שחל תלחו תחא שחל רככו
 רע דכה משו 1 דוהי ינפל רשא תוצמה לפמ
 ינפל הפונת שתא תפנהו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ
 החבזמה %%% תרטקהו סכדימ שכתא תחקלו :הוהי
 תצוה קרשא  קרוהי ינפל חוחינ חירל קרלעה לע
 רשא* םכיאלמה ליאמ הזחה תא תחקלו + הוהיל
 ךל ;ריהו קדרוהי ינפל קרפונת ותא תפנהו ןרהאל
 המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא תשדקו : הנמל
 ךשאמ םשיאלמה 'ליאמ םשכרוה רשאו ףנוה רשא
 קחל וינבלו ןרהאל קריהו | : וינבל רשאמו ןרהאל
 קדמורתו אוה קדמורת יכ לארשי ינב תאמ .םשלוע
 זכתמורת שכהימלש יחבזמ לארשי ינב זראמ היהי
 %א צלצל %צ% אאא +צצאצ+ %%%% +%%%+ + הוהיל

 ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו |: 89% אאא 9%
 ! שכדי תא שכב אלמלו שהב החשמל וירחא וינבל
 רשא וינבמ ויתחת ןהכה טכשבלי שימי ץרעבש
 'כיא קראו ! שדקב זררשל דעומ להא ירא אאבי
 ; שאדק םשכ*קמב ורשב תא תלשבו חקת סכיאלמה
 רשא שחלה תאו ליאה רשב תא וינבו ןרהא לכאו

 3 כ כב

 הוהיל אוה השא , 4.
 26. ליאמ -- ליאב 84. = םכיאולימה 194 -- םכיאולמה 00
 75, 81, 107, 109 -- םכיאאלמה 9. | ותא תרפנהו ,129. | ותא
 -- ותוא 193 -- םבתא 69, 80, 150,152,173,178, 389 1כ ; קצנתוס

 109 -- אתא 128. | הפונת , 253 -- 104. | הנמל ךל היהו ,
 97 ל

 27. 42 הוח תא 34 יחבוזמה 6סזה. 28. [טק.188. 60ת1104565
 ףנוה -- ו 84, 129. =  רשאו -- ו \ 80. | םםיאולימה 13 =

 םכיאולמה ס, 81, זסְד, 10, 184 ננס 4

 27, 28. ןרחאל - - רשאמו \ 4. ו
 = 28. וינבלו -- וינבלו רשאמו 129. | קוחל 153,זֶסָג. 4 םכלוע
 לארשי ינב תראמ היהי המורתו אוה המורת יכ לארשי ינב ראמ
 : הוהיל םםתמורת שכהימלש יחבזמ ---- אוח המורת יכ םכלוע
 : הוהיל םפתמורת םכהימלש לארשי יחבזמ לארשי ינב תאמ המורתו
 120. - לארשי 1%-- ל , 8מ. ומ. 1. לארשי -- (6) -- יכ \

 18,775, 100, 112, 180, 191 -- 018 4 ו ד =

 איה 6 150, 153, 160, 27ֶל תוּגזַפ. 602, 68 'ם. היהי -- היהת

 84. - םםתמורת - 64
 29. וינבל -- וינבלו 80,129. = וירחא קתומס ורחא

 החשמל , 18 -- החשמלו 196.  ₪כהב , 9" | בב,
 שכדי -- םכדוא 24

 40. םכשבלי -- םכשבלי שי 81. | אבי -- וינבמ אבי 100 =
 אובי 1%2. | שדקב תררשל , זז. | שדקב -- שדקבאאא \.

 41. ליא --'\ 2. | םכיאלמה -- םכיאולימה זֶסָּג -- םכיאולמה

 81,10ְל,10ֶפ ג קונוס 168 -- 'יאולמה ף. | חקת -- וחקת 0.

 תרא , 18. | םכוקמב 1, 4, 5, 6, 9, 13, 17.18.69 0
 107, ,, חץ 2

 227: 244 253, 260, 264 ; קונתס 2,100 : !סז )4,144. | שודק

,7 ,108,120,132,150,181,193,196 ,107 ,84 ,60 ,13 40 ,1 

 244, 23: קזומס 81, 184 -- שאדק <.

 32. וינבו --י . 152- וה ונבו זֶפְס- | חרא 1טק.זג8 4
 רשב , 253. | ליאה --י 107,170.  שפחלה --ה +

 חתפ לפב רשא.-- לסב 151. | לפב רשא , 5 -- לס
 לפב -- םכיאולמה 306. תוגז5. 6.

 מוסי םיואאזאה
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5 1. 

 אצל צח אא +אא%% - - - ₪ ה ה ₪7 ה

 צאצא +צא+צ +%א< +צ%< +%%+ +%% 99% 9% א%%%

 - דד חח - 1 א %%% 966 6066 6%

 0-4 ביצ 29 4 - - קרילאה תא בלחה
 - 7-77 - תוילכה - - - - - - - תרתו - - -

 ש 2 תכתא 2/2 - ₪ 5 - ה 7
 ל "כ י<- 994% 44%% הין == 3 - =

 לשאמ = = -- 2 ₪ 2 2 ₪ ₪ - 2-4

 לע רשא זכדה ןמו החמשה ןמשמ תחקלו - = -
 לעו וינב לעו וידגב ללעו ןרהא לע תיזהו חבומה
 תאו וינב תאו וידגב תאו ותשדקו ותא וינב ידגב
 ---רררדרדהרההד -  :ותא וינב ידגב
 7 ו

 ו רובי ור = אובי
 1₪ןדק (םוקפב = = = = = = 2 - = - = -

 5 ג. צג

 2. תחא -- דחא 6. 27. קוש , 6%.
 .28. תיזהו -- ה ,7-

 29. שדקה , 1.
 וידנב 1*-- וישגב 6.

 30. להא ,

 עכפהו

 2ז. רשא ,זוז,178 -- רשא מו רשא 4 ריזהו 4

 וינב לעו טק. +2. 600108655 תריויהו 3. לע 2%

 חבומה לע 109. | וידנב לעו , 9- | לעו 1"-- ו ,
 וידגב -- וידגב וינב 69. = לעו 27-- ו , 168.  לעו וינב , "4.

 וינבו , ידגבו --ינבז 95. וינבו --(6) -- לעו
 ,17. ותא ----- שדקו , 1, 84, 190, 6.

 22. רחקלו -- תר , 175. | ןמ --ןמ תרא 12. | בלחה ו"
 -- בלחה תרא 80.  בלחה 2"-- בלחה לכ 107. | - - הסכמה
 בלחה 3%--(9) \80.  תררתו" 60,111,112,152,194; קזותוס
 7 רוילכה ס, 13, 18, 60, 81, 84, 80, 99, 2
 142,152; 156,191,103,196, 210, 251, 260,264; קתומס 0.

 ןהילע -- םכהילע 75, קתותס 136. = ןימיה קוש תראו ,0-
 יכ --- לאו 69. = ליא =-- ליאא ( מ ₪31. ) 136 -- ןיא 80. | םכיאלמ
 -- םכיאואלימ 1ֶסָּג -- םביאולמה 69 -- םביאלמה 75,152 ---

 קכיאולמ 84, קוופוס 168 -- םכיאאלמ

 21. תהא :"6.2"-- רחא קתותס ז. | תחא ןמש שכחל תלחו
 ,101. | תרלהו --יל תרלחו 150 -- ה קוס ל ך- | ןמש ,.

 קיקרו -- ו , 109. | דחא -- תרחא 84,108 קצנמס 1
 רוצמה לפמ -- תרוצמה לפמ דחא קיקרו לסמ 101. | לסמ -

 לסמו 196. = תרוצמה -- תרוצמה תרמה .
 24. 001ם.(טפ.:ג6 190. | לכה -- לכה עזרא 69. לעו ןרהא

 .יפכ ,ז52. | לעו -- ל 09. | הוהי ינפל -= הוהיל %.
 םבדימ , 80. 95 -- םכדימ 25. תרחקלו -- א תחקלו 6

 תררטקהו --ר ,1%1. - החבומה -- הוהי ינפל הפונת
 חבומה 64. שש 80.  הלועה 5:06, 8,111,103 6

 גסְּנ. | חחהינ 1; 4, 5: 6: 9; 13, 17, 18, 6075, 7

 , 108,1ז1.120,132,136,150,152,168,184,186, 180,196, 6

 227, 244, 252 -- הוהיל חוחינ 17: -- השא חחינ



 ו:

 רפכ רשא םשכתא ולכאו :דעומ והא חתפ 'לפב
 תצל רזו שתא שדקל םכדי רא %% תצלמל םכהב
 עיאלמה רשבמ רתוי .םפאו . + שה שדק יכ "רבא'
 אל שאב רתונה תא תפרשו .רקבה דע שכחלה ןמו
 ;רככ וינבלו ןרהאל תישעו :  אוה שרק יכ לרכאי
 %% אלמת שימי תרעבש קדכתא יתיוצ רשא ללככ-
 תאטחו סכירפכה לע םויל השעת תאטח רפו : שדי
 : ושדקל ותא תרחשמו וילע ךרפכב חבזמה ללע
 היהו ותא תשדקו חבזמה לע רפכת כימי תעבש
 ; שדקי תבזמב עגנה לכ שכישדק שדק חבזמה
 זכינש הנש ינב שישבכ חבזמה לע השעת רשא הזו
 השעת דחאה שבכה תא :! %%%% %%% דימת םכויל
 ! זכיברעה ןיב קדשעַת ינשה שבכה ראו רקבב
 ךסנו ןיהה **עבר תיתכ ןמשב לולב תלס ן*רשעו
 ינשה שבכה תאו :דחאה שבכל ןיי ןיהה תעיבר
 השעת הכסנכו רקבה תחנמכ םכיברעה ןיב השעת
 שכיתרדל דימת תלע ! הוהיל השא חחינ חירל .הל
 המש שככל דעוא רשא הוהי ינפל דעומ להא חתפ
 יכארשי ינבל קדמש יתדענו !םש ךילא רבדל

 תראו דעומ להא תרא יתשדקו : יד*בכב *%שדקנו
 !: יל ןהכל 'שדקא וינב זראו ןרהא תראו חבזמה
 ! וכיהלאל שכהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו
 עכתא יתאצוה רשא שכהיהלא קדוהי ינא יכ ועדיו
 ; שפהיהלא הוהי ינא שכותב ינכשל שכירצמ ץראמ

 תעש

 348. השעת ,זוז. | בויל םםינש 2.136 144. דימת 4 4

 -- דימת תרלוע 129 -- דימת הלע 18, 186, 686 -- םבימת
: 10106 

 39. זירא -- תראו 109,199. | דחאה 152 -ר 7
 150, 155, 1004 ינשה שבכה ראו רקבב השעת , +.
 רקבב , % -- רקבב םכיברעה ןב 1סֶל.- | ינישה 80. השעת 2"

 157. ןב --' ,-

 40. ןורשעו + 7 60 80, 84, 1 202

 132, 158, 160, 186, 100, 103, 260, 601, 603,615 ; קתומס 1

 943 (סז66 152. 4 תרלס 86 תראו ססתו. 41 טק. 4. 4.

 תרלוס גֶפָגג קתמס 69. לולב -- הלולב 69. | עבר תריתכ --
 עבר תריתכ עבר 106. תריתכ קזגנתס תרותכ 69. | עבר --

 זריעיבר 109. | ןיהה זרעיבר ךסנו , 69,190,223. | ךסנו --
 ךכסנו 75. = תיעיבר 1, 42 6: 9, 13, 17, 80, 81, 84, 80, זז 7

219 5% ,227,244 ,108,109,129,132,152,160,181,101,196 

 256, 601, 603 -- תרשעבר 5. | ןיהה \ 4 == ן" ,5-
 41. ינשה ,\ 686 -- ינישה 80. | םביברעה ןיב , זז. | ןיב <
 1 החממה =-- הכסנכו ץעוגס וכסנכו 69 --

 הסנכו 104. | השעת 2" , 244. | הל | 4,18 -- שא הל 4.
 חירל -- ל ,(6

 השיא

 42. תרלוע 697 1

 ןּוה. 140 -- םככיתורודל גָפָג- = דעומ -- ו ,1-

 157 -- רעויא 109.  המש םכבל -- םםש ךל 4
 ךל 69. . םכש ךילא רבדל , 9.

 41. לארשי .ינבל חמש יתדענו ₪. 4"

 חהנ 6 -- חוחינ

 םככיתרדל -- םככ , אח.
 רעוא ,
 םככל תטפש

 תענו

17: 69: 75: 80. 54: 95, 101, 107, 1089, 1 5 

 158,184,190,193,196, 22%, 227,253 ; קזנתס 44

 המש -- המש ךל 18, 1ֶסָג -- מש [טק. 14. 10סָב- | לארשי 9.
 ידובכב 4. 9 ו, +, קזגתגס 4

 44. תרא ,157. .:המ להא ק:ינג( 10

 45. יתיהו "0.

 46. הוהי ,18. | םכהיהלא 1%-- םבכיהלא 60, קזננמס
 ינא 17,102,  יתאצה 18. | םכתא -- אםכתא ף. ינכשל --

 ל 129. . םככותב , 84. | םכהיהלא 2%"-- שככיהלא 60, 80) 84, <
1% 

 ד ו 1

 0 א.

 12 5 ג.

 -7 77 ד : שכתא *לכא' דעומ - --- 7-7 3
 ו םכב - - - | שס*ב

 ו רע יבש י"ב ו כי שו צב "צו ה ב בש 34

 בר ה ו א פא 5
 א -הודר דוטשח שה אחא חמא קר: דש 10/7

 ו. 16

 ביש רעה צ יינק וו ויט סו וו וו 7

 ג = וב ד רה הרצלאר רה -דהדהה 80

 - הררה רוה ההח :דימת תלע -- --- 9

 = -.- = .תיעבה -- = 77 ןורשעו 0
 ---רררריריידרד דד חח תיעבר 1
 שש ו ו-0

 -ר- 7-7 חד חח 777 חחח חירא ול 2

 +שש %ךל - = -20- - הס הכהה
 - הד ה - %םש יתשרדנ| -- 0-77 43
 - - רידר ההפך =. .:.ידובבב .ושדקנו 4

 חשד 4 וקשור 9% ואש דע ד ויה א ואח +5
 ו -- 406

 5 צב יז ₪

 43- לכאי -- ולכאי 64,66,66,19- - רפכ ,127. אל.
 24. רקבה -- ה ,\ 61, 64, 65, 66, 127, 184, 107, 4

 36. תאשח -- תאטחה 61. | םבירופכה 14

 תאטחו -- תאטחהו 127 -- ת 4.
 285 רמת יז

 40. תיתכ -- תתתכ 66. | תיעבר 1*-- תיעיבר 1

 תיעבר 2"-- תיעיבר 61, 183, 221 -- תיערב 263 110.

 4ז. שבכה -- ש 6 שש 127. | ינשה , 64. | ויבסנכבו 2
.4 .107 ,127,182 

 42. םבכיתורדל 64. | םבש 1%-- המש
 43. ושדקנו -- שדקנו 61, 65 66, 1.

 כ ב

 רפכ רשא [טק. 8% 1:
 םבהב , 9--ןהב 4

 33. םבתא 1%-- םבתוא 4

 רפב --רפוכ 13 -- טק."

 ג 120.  אלמל טק.ז85 82. | םכתא שדקל ,1ו8ס.  שדקל,

 1סָג -- שדקלו 129,153,186.  םכתא 2", 84.  םכה שדק יכ

 --ןתכה שדקמ 64. כ 80 שרק
 34. םביאלמה -- םכיאולימה פג -- םביאולמה 1 7
 100,112, 2533: קזנתס 4 ןמו -- ו . 112, 106, 686 -- פו

 18%. | םכחלה ןמו קמממס 95 4. | רקבה , 9 -- ה ,74.
 רתנה 18,69,75,109,111,112,10, 260,264.  אל---אלו (2

 וס. שרק -- שדוק 181. | אוה --איה םכה ֶפָג -- םםה
 קזוומס ף ; 1016 686 <- טק. 14 7.

 35. לככ --לככ רשאכ 69.  רשא , 6, 10ב. | *תיויצ 0.
 הכתא -- הכתוא 152,193,226. | םבימי , 80. | םכדי -- זרא

 םכדי רא אלמת : שכדי 129 -- םכרי תרא 4, 18, 60, 81,
7 :223,244 ,109 ,100,111,126,122,136.151.155,181,190 
 260, 277 ותגזַק. 400, 686 ; קזותס 171; (סעו6 107 -- תרא 4

 תג 1.

 6 תראטח ,157 -- תראטהה 584,223 : קזנתס
 םבויל -- ו , 111. | םבירופיכה 84,111,15%2, 104 -- םבירפיכה 9

 -- םכירופכה 5:9.75,108,100,132, 160, 181, 260, 601 ; קזוזמס

 81 -- םבירפכ 686. | לע 2"-- לע חרא 5 -- תרא 61% -- טק.

 14. 169. | ךרפכב -- כ 02.23. 89. | תחשמו --ותחשמו .

 ותוא 253 -- !סז16 ןילע 6.

 37- חבומה היהו ותא תרשדקו , 4.

 104. | החבומה 2" קעונמס חבומ תרא 4.

 עגנה -- םכהב עגנה 18% -- עגונה 4.

 תרשדקו 06 ותשדקו
 לכ -- לבו 6.



 אהתתנ 13

 אאא ב

 קדשעת שיטש יצע זררטק רטקמ חבזמ תרישעו
 שכיתמאו היהי עובר ובחר המאו וכרא המא : ותא
 זרא רוהט בהז ותא תיפצו |: ויתנרק ונממ ותמק
 רז ול זרישעו ויתנרק תאו ביבס ויתריק זראו וגג
 תחתמ ול קדשעת בהז תעבט יתשו !ביבס בהז

 קדיהו וידצ ינש לע קרשעת ויתעלצ יתש לע ורול
 תא תישעו !המהב ותא תאשל סידבל שיתבל

 ותא התתנו +! בהז שכתא תיפצו סכיטש יצע שידבה

 תרפכה ינפל תרדעה ןרא "לע רשא זרכרפה ינפל
 וילע ריטקהו : המש ךל דעוא רשא תדעה לע רשא

 תרנה תא וביטיהב רקבב רקבב שכימס תרטק ןרהא
 שכיברעה ןיב תרנה תא ןרהא תלעהבו :הנריטקי
 אל 7! שככיתרדל .ּהוהי ינפל דימת תרטק הנריטקי
 וכסת אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת
 עכדמ הנשב תחא ויתנרק לע ןרהא רפכו |: וילע
 זככיתרדל וילע רפכי הנשב תחא טשכירפכה תאטח
 ! ,רוהיל אוה שכישדק שדק

 תפ 4

,1 ,662 ,528 ,527 ,611 ,464 ,438 .12 ,02 .2 489 :279 ,368 :267 

 602, 603 ג קז1וגס כ 82, 100, 186, 1 290 --- ינפלא 94--רשא

 178.  תרפכה קגתוס תרופכה 81 <- תכרפה 1, 200, 488 ; 'קצנתוס

 לו ו תפעה בכ פש  ופה טס השאה הלענה
 תדעה 2%"-- תודעה ןורא 152, 1026 416, זק. 1 -- תודעה ןרא
 206,567, 612 -- תודעה 1; 5, ); 11,107, ,ָָ,,,8 31 ו

 260: 355 : קזוותס 81 --(סע6 תדעה לע רשא תרפבה תדעה ןורא
 442.  דעוא רשא \ 80.  ךל -- םכהל 18% -- שככל קוס 17

 -- 1076 םכל 15% -- ך טק. 1

 7. תרטקה ספ. רקבב םכומשפ 1טק 1 0. קבב 29 2
 ובטהב 18 -- וביטהב 1, 5, 6; 0, 13: 17, 60, 80, 84, 95 4%

 1012, ,, ,,,,,,ץ, 00 196. 2

 247, 252, 23, 200, 00/7. -- ובטיחב 4,111, 120, 4

 זרורינה 129, 152 -- ת רורנה 1, 4, 6 13. 18, 60, 75: 80, 81,
7% 1 158,170 ,136,150 ,132 ,10 ,108 ,107 ,101 :95 ,80 

 189, 192,196: 244, 252: 257 3001, 60/7. קענתגס 12%; 6

 155- הנרטקי 155, 181 -- נ . 13 -- הניריטקי 69 -- ונרישק*
6 

 75 95 -ההנה ב -ו- הנתיטקי ו

 9 -רו לע 69: 84, 80, 107, +, זז

 193: 196: 244, 253,200, 60/00. קוס 1, 8 ןרהא +6

 ןורהא 2 זרורנה 1, 4.60, 81, 84, ,,,57

 181,180.192, 106: 252, 257, 90/4 ןיב (0ק.ז3\ 4

 4 הנריטקי 0 ולעת טס. 9 (טק.14. 102.  הנרטקי 2

 181.  זררטק \ 223 -- ררוטק 101. ,םככיתורודל 193 -=
 םככיתורדל

 9. [ררוטק

 וכסת ₪ וסבתה 4.

 10. ןרחא -- ןרהא וילע
 הנשב - - - םכדמ , 84, 244. | ראטח םכדמ -- וילע רפכי זס.
 תאטח ,107. | םבירפכה -- םכירופיכה 107 -- םשירפיכה 69 --

 םכירופכה 5: 13: 75, 100, 120, 103, 2ף1, 600 תוגזק. קענתגס 1.

 תרחא 2"-- תרחאה 69. | רפכי -- רפכו ב, 06 244.  ןילע
 -- ןהכה וילע 80. | םבכיתרדל , 196 -- םככיתורודל 13,193 =

 ל קי ג 4 דק שדק 02. ג 4

 חלעו = ו 9 152 -- הלועו 1, 1

 ויתונרק 13: 54,

 5 ס עו.

 2 10 א 4

]4 8 

 6 34 2 צ'י

 % % % א % % א % ל % % % % ל % % % % %

 + + צ + + * % % % % % % % % א % % % %

 + % ך + + % % % % % % % + % 9% * % * % )4

 % % % % % % א א %א % % % % % % % % % %

 + % % %א % % + % % % % % % % % % % % % א

 % + % % % % % % + % % א % % % % % % %

 % + א %א א א א + %א % % א % א א % % א %

 + + % % % % א א א א א א * א % % % % %

 % % % % % א % % % % % א % % % % % % % )0

 ן% + + + 9 %% % % %

 פפא צץ ₪

 %. רטקמ --ר טק. 185 5 -- \ 686 -- ריטקמ 6ל/:. | תרוטק
 1. 'צע ,18. השעת -- השעת םשידמע 95. ותוא

 טובה 99. * "היהי 81,204." רתמוכ

 120193 200, 264, 600. קנתוס 168 --ות 1טק.148. 220. ונממ

 -- ויהי ונממ 109. = ויתונרק 9, 69, 81, 120, 103: 260 4

 "4. ויתנרק - - (9 ) - - דריפצו \ 69. | תדריפצו טק. 4% 4
 ותא , 152 - 8 1ף0 -- ותוא + ונג תא -- וגגנמ 4

 תרא --וא 129. | ויתרק 17, 244, 248 -- )יתוריק 13, 84, 2
 162, 193, 200, 264 -- (יתורק 18,129. | ביבס 1" 4.

 ויתונרק 13, , 2 236 : קענתבס 4 ול טק.

 886|61< 7. רז --. רז הז

 " 4. יתשו -- שו אמ. מ. 136. | תרועבפט 8%

 152,181,193, 02%. | בהז -- היהי בהז 104. | השעת 1"--

 ת 150. ורול תחתמ ול -- וידצ ינש לע 298. = וריזל 4.
 לע 1% 0 <. ויתועלצ 81,120,152,103. | השעת 4

 היהו , 107, 150 -- היהו ע 9 -- (יהו 80, 181, 6200. -- ה 2"
 (נק.18. 18.  םבידבל -- ןחלשה רא םבידבל 80 -- 1

 המהב -- םכהב 50%

 ₪. 1 ריפצו \ 9. םבתוא 2

 6. ותא התתנו נק. :84- התתנו -- ה ., 0

15% 260 ,200 ,168,186 ,160 ,152 ,132 ,100,128 ,81,107 

 -- ה ₪07.18 ינפל ותא 100. 13. 4 ותא

 ז98% -- בהז ותא 80 -- ותוא 193 -- התא 196 -- טק. 5
 תרכרפה קומס [ררכורפה 81 -- ה , 107 -- [ררפכה 152: 50
 406 36% -- רפ טק. 4. 4 6

 ינפל -רדעה ןרא -- ינפלו (טק.ז46 248. | ןרא , 6
 =- ןורא 5: 9: 13: 17: 69: 81, 84, 55, 101, 107, 04
5 ,247 ,210 ,227 ,200 ,199 ,0 

 260, 264. 348, 379 : קונתוס 94, 100, 184, 21: -- ןראה ,-
 תדעה 1"--'ה הת.1ומ. 196 --- תודעה 1 5; 7 0

 120,132,152,184,186,1ףר, 200,206, 227,204, 348, 370. 64

 686 ; קוומס 81,196 211. | תדעה לע רשא תרפבה ינפל ,
2 ;507 ,486 ,480 ,474 :295 ,148 ,44 125 ,206 ,84,110,122 ,82 

 545ג 563: 91: ינפל 2"-- ינפלו 1, 17:75,

1909 ,106 ,103 6 3+ 

:2 :335 :325 :302 .1 ,300 ,204 ,260 ,244 ,218 ,212 .18 200 

 (20 862 2, ףטה5 10 [6טםפטע גם [010 '16א0ג 11601050, טמפ ות 1 6אשט 53תר3ו1זגםס 10666 6סוומוהזג 35 65 6

 618 2% 7 1 < ףטס זה 1000 ט106גם0טע \/ 1106 1660068 6001000 5הב11ז8ת0 ייטב חזי 6. | 1116 1001 03ח01 3 11-

 זנסת6פ 168005 53087103ת1 8 1680 116017000 ; קזססוכונ6) גב 15ףט6תו 60720712 66א1/ 60 חה :

 + המש ךל דעוא רשא %א%א* %% אאא א*אאא *אא%א | תודעה ןורא לע רשא תכרפה ינפל ותא התתנו גז.

 ו המש ךל דעוא רשא תדעה לע רשא תרפבכה ינפל ת*דעה ן*רא לע רשא תכרפה ינפל ותא התתנו

2 % 



 פת.

 תגשת - קרשרפ

 !: רמאל השמ לא -הוהי רבדונ
 הוהיל ושפנ רפכ שיא ונתנו סכהידקפל לארשי ינב

 הז ! שפתא דקפב ףגנ שהב היהי אלו שכתא דקפב
 לקשב לקשה תיצחמ םשידקפה .לע רבעה לכ ונתי
 תיצחמ לקשה %%* הרג םכירשע %%* %%%* שדקה
 ןבמ לכידקפה לע רבעה לכ : + הוהיל המורת לקשה
 רישעה : הוהי תמורת %* *]תי הלעמו הנש שכירשע
 תתל לקשה תיצחממ טיעמי אל 'רדהו קדברי אל
 תחקלו : סכיתשפנ לרע רפכל הוהי תמורת תא
 ותא *תתנו ללארשי ינב תאמ םכירפכה ףסכ זרא
 ןורכזל ללארשי ינבל קדיהו דעומ להא תדבע רע
 לא הוהי רבדיו ! שטכיתשפנ לע רפכל הוהי ינפל
 הצחרל תשחנ ונכו תשחנ רויכ תישעו ! רמאל השמ
 %תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא ןיב ןתא *תתנו
 םכהידי תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו ! שימ המש

 זכימ וצחרי דעומ להא לא םכאבב :םכהילגר תאו
 ריטקהל תרשל חבזמה לא שתשגב וא ות*מ' אלו

 ותאמי אלו םכהילגרו םכהידי וצחרו : הוהיל השא -
 ! כתר*דל וערזלו ול שלוע *קח פכהל קדתיהו

 22,21 לכימשב ךל חק התאו :רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 ותיצחמ שכשב ן*מנקו תואמ שמח רורד רמ שאר
 : שכיתאמו שכישמח שכשב קדנקו שיתאמו ישמח
 : ןיה תריז ןמשו שדקה ילקשב תרואמ שמח ;רדקו
 השעמ תחקרמ חקר שדק תחשמ ןמש ותא תישעו
 תרא וב זרחשמו |! קדיהי שדק תרחשמ ןמש חקר
 תאו ןחלשה תאו : תאדעה ןורא תאו דעומ להא

 תפ, ב

 ותא , 129 -- ותוא זֶסָב- | ינבל ,18. | ןרתל 6 1
 186, 180,222, 217, 260, 271, 282, 283, 288, 601, 602. | ךפכל

 -- דימת 101.  םבכתשפנ 18 -- םככיתושפנ 9, 13, 120 2

 שקצותס 14.

 18. רויכ -- ו , 271,282, 28- = ונכו ; 686. | ותוא 4.

 ןיב -- ןיב לא 5 -- לא 80 --' \ 260. | דעומ --ו , 101. | ןיבז

 קזותוס 515 5. המש -- םבש 132 -- המשא 6 -- המש ותא
 6. 18,19. וצחרו - - - - ןיבו 0. 4 1.

 19. וצחרו -- םבהידי וצחרו 9- | ןרהא פג 581. = וינבו , =
 ונממ , 84- | תרא , 18. | ,םפיהילפר 7.

 20. םכאבב - שב \.151 =-- םבאוכב 4ב ד 2 120 10

 168 -- םכאבכ 184. - לא 1" 50 80. | אלו םבימ וצחרי ו.

 1. 1ז0.- וצחרי -- וצחהו 89. = ותומי 13, 17, 60 לש, 908

 84, 107,108, 120, 132, 150, 151, 152, 103, 261, 260; קוס

 12,100. לא 27.18. תרשל -- שדקב תרשל 4.  השא קי
+ .186 

 21. םבהידי -- ןרהא 1 -- םבהידי תא 686. | םכהילנרו -- תאז
 םכהילגר 686.  ותומי 2, 9,171. ,ָ,,8%

 120,112.152, 13,196, 260 ; קננמגס 12, 80,109. קח -- קחל

 191-- תקח - ול -- אל 18. | םבתרַדל -- םככיתרדל 199

 -- םבתרודל 152,193 -- !0ע- 14 1
 22. רבדיו == רמאיו

 23. םבימשב -- םב , 8ת. 11. זסז -- םבימתסב 4. שאר ,

 כ 80 4 רורד -- ו , 69, 80, 84, 1089, ,,,86,

 196. | ןומנקו 13, 17.69, 75, 132, 152, 153,193, 227, 230 --
 ןומניק 4 םבשב 1%-- םםשב םכימשב 171. הריצה ו

 152.  םכיתאמו - - הנקו , 80,95,101,109,157: 223.  םבשב 2"

 208 םכישמח 2% 3 0.

 ותוא 193. | תחשמ ו"

 חקר 2"-- חקוה

 -- ותיצחמ םםשב +4

 2%. !הרישעו -- * ;166 -- ת ,.

 -- תחשמש 69. | שדק 1"-- שדוק 4.

 193, 00. | ןמש 2"-- ןמש עמ 0.

 26. ררא , 129. | ןורא -- ןרא םטת6 170. | רודעה 2

4 ,253 ,227 ,1%2 ,116 ,132 ,120 ,107 ,9 ,80 ,84 ,80 :75 :69 
 290, 686 ; קונוס 4,6, +.

 27. ןחלשה תאו 98 196 -- ןחלשה ראו ןורא ראו =.
 תראו 1"-- תרא %,1%0,227. | ןחלושה 239. לכ 4.

 5 וכ א
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 - ה-0 ה 0 רי כ 0 לכ דל 0 דה 7 7-0

 - ₪ = = = 5-0 0 70 0 ₪ 0 0 ה 7 ה =

 %%%%% לקשה אוה - - - - - שדק לקשו - = =
 =ר₪ 7-רק ד חח דה הק הד הד חחח %%%%

 ו - תא נתב

 -- התו ו.
 - --רררדרדירררירררררהח כא

 התתנו - -- --- ההרה 7ההחה קדתתנו
 - - - תא וינבו ןרהא ונממ *ץחרו - - - אשש

 ב סו כ
 ותומ" - = - 0-77 וצחר - - - - ==
 ! שכתרודל - - - 7-77 - תקח -- --- -

 5 ןומנקו - - = = = - רורדרמ - - -

 = - 77 תאא ! תודעה ---- 7-77 -

 5 רז. + 2 = ₪

 12. שאר , 64. | רפוכ +
 3. שדק -- שדקה 61, 64, 65, 06,127,

 לקשה אוה -- לקשה לקשה 6%. | לקשה -- ה , 36 10
 14. רבעה -- דבעה 4

 16. זירא ,127. םםכיתושפנ 6 4
 16. םכירופכה 61, 64,127,183. לע 463 110טל. ןורכזל ,,7-

 םבבכיתושפנ . 17. רבדיו -- רבדאיו 1.

 21. תרקח -- תרקוח 299. = ול ; 64. | םבתרודל ₪ םכתורדל
.1 ,183 , ! -- .11000 363 ,127 ,6% ,64 ,61 

 23. רורדרמ -- תרורדרמ 64 -- רורד רמ 6 0.
 2%. שדק --שדאק (ר 64.) 7. השעמ -- ע ,1-

 ,  -- 27ןדרא -- ה קת. 84% 1. 27. תאו .20

 הע פצ.

 זז. רמאל - - - רבדיו 1:6 ףגנסמס. 13. | לא הוהי רבדיו
 תוג]ן. + רבדיו טסא תוג]סע) 61 סת ; 102,136 -- תו4]סז ;

270 ,277 ,271 ,260 ,189 ,177 ,170 ,95:125,151 :84 :18.75 :9 

, -- 1 100 ,280 ,284 ,2934 

 12. שאר , 84.  םכהידוקפל 84,107,193,

 שיא , 109. | רפכ , 80-- רפוכ 1ֶס3, קזננגגבס 4
 | םכתא - - - - אלו ,1.

 13. רבועה ף, 17,193 : קזותס 4 לע -- לכ 4.

 קכידוקפה 107,193. לקשה תריצחמ , 1689. | תריצחמ 1"--

 ז-ריצהמ אא ( זס ) אא ]במ ( 0606גמ טסס68 0ז4.) 5 -- תיצחמו

 לקשב -- ל ; 69. | שדקה -- ד ק. 4 4 לקשה - - הרג ,

 181. םבירשע -- םכ ,זלס. | לקשה 2"-- שדקה לקשב לקשה
 170. | תיצחמ 2"-- תיצחחמו 4.

 14. רבעה -- רבועה 103 ; קזנתוס 81, 4 םכידקפה ==

 םב , 70 -- םכידוקפה 69,107,132,152,103,240: קצותס 1.

 הלעמו הנש םכירשע ןבמ -- הוהיל המורת לקשה תיצחמ 0.
 ןיבמ 190,9,18,12%. | הנש ,18,107. | הלעמו ,4-

 תרמורת -- תמורת תא 4

 15. תא ,7-. לע ,7- םככיתושפנ

 16. ףסכ ; 157. | םבירופיבה 60, 13 -- םכירופכה 75: 7%

 109, 129,196 ' קזותוס 81. | תתנו -- התתנו 7-4

 ונתנו , 70.

 םבהב ,.



 5 4 אאא

 חבזמ תאו הילכ ** תאו הראנמה תאו וילכ לכ
 תאו וילכ לכ תאו קדלעה חבזמ תאו : תרטקה
 שכישדק שדק ויהו שכתא תשדקו + ונכ תאו ר*יכה
 חשמת וינב תאו ןרהא תאו + שדקי שכהב עגנה לכ
 רבת לארשי ינב לאו = !יל ןהכל שכתא [רשדקו
 ! שפכיתרדל יל קדז .היה' ישדק תרחשמ ןמש רמאל
 והמכ ושעת אל ותנכתמבו ךסיי אל שכדא רשב לע
 חקרי רשא שיא :! שכל ;ריהי שדק* תצוה שדק

 רמאיו + וימעמ תרכנו רז לע ונממ ןתי השאו והמכ
 תלחשו ףטנ סימס ךל חק %%%* השמ 'רא הוה
 ? ריהי רבב ירבו רו -הרנפלו ץכימפ הדאבל
 רוהט *חלממ חקור השעמ חקר תרטק התא תישעו
 מפלי ירנפמ קרתתנו קדח הדנממ יתקחשו 45 שרק
 שדק קדמש ךל דעוא רשא דעומ ילהאב תר*%דעה
 קרשעה רשא .ררטקחו |: שככל קריהת שישדק
 : הוהיל *ךל היהת שדק שככל ושעת אל התנכתמב
 ! ןימעמ תרכנו הב 'חירהל קרומכ השעי רשא שיא

 א 1.

 זכשב יתארק האר ! רמאל השמ לא זרוהי רבדיו
 אלמאו /! הדוהי קדטמל רוח ןב ירוא ןב לראלצב
 לכבו תעדבו .הלנובתבו המכהב םפיתלא חור רתא
 ףסכבו בהזב תושעל ת*בשחמ בשחל% |! הכאלמ
 ץע תרשרחבו זראלמל ןבא זרשרחבו ! תרשחנבו
 תא ותא יתתנ קדנה ינאו ! הכאלמ לכב תושעל
 ' בל שכח לכ בלבו ןד הטמל ךמפיחא ןב באילהא

 פפו

 35. 00. , 686. | התא -- התוא זֶסָג -- 06 ותא 4

 חקר -- תחקרמ חקר 189 -- חקור 200 -- ק קנס ח 4.
 חקר 1, 4:9: 17: 69: 75: 80, 81, 94, 89. 94.95,

,227 ,111,120,132,176,150,168,181,184,186,196 

 244,251.  חלממ -- חלוממ 1993, 226.2%3. | שדק רוהט 0.
 18 1%.  שדק-- שדק אוה 193, 4. ל

 16. 00. ; 686. תקחשו--התקחשו 151.  הנממ ג 06
 -- ונממ 84, קמומס ז,5. - הנממ התתנו קרה ,1%7. | התתנו
 --ה 5 81, 89,107, , 1 2

 186, 248, 21,260 --[טק.140 109. 4 ינפל הנממ 36 ךל
 14. 1ֶלֶג. | הנממ 2%-- קזותוס ונממ 8. | תודעה 5
 84, 107,120. 132 2 200 ; קנווס (, 100. ךל -- םככל 42
 120 : 10:05 0. שדק 6781. 128 -- שדוק 152. | לבל ,

 11. 36; 37. היחת - - (8) - - םבבל ,%-

 27. 608. , 686. | התנוכתמב - .םבכל -- והמב 18 --

 ,%9- שדק -- םבישדק שדק 244 -- שד [טק. = 3.

 היהת -- יהת 69 -- היהי 190 -- !טק.14. 160. = הוהיל -- שדק
-194\ 

 28. 00. , 4 וימעמ -- הימעמ 4

 ז. רבדיו 0116 רמאיו 6.

 2. לאלצב -- א , 686. | ירוא - 9.
 3. ותוא גס. | םכיהלא חור 0.136 140. | המכחב -- ב ,
 94 -- המ . 9. הנבבו 252 --- הנוּבתב 1, 4, 92 80, 81, 5%

170,181,186,190, 191,196. 
 4. בשחל -- בושחלו 5, 198 -- בשחלו ף,ג8ז -- בושחל

 קונתס 81,168 -- ב [גק.:8. 16%. | תרובשהמ וב, 08,2
 וס 3: קזותס 100 --(טק.ז88 1%%. | תושעל -- ו ,6

 221; םטתס 158. | ףסכבו בהוב < בהזב ףסכב 80. | ףסכבו --

 ו א
 6 תאלמל -- תואלמל 84,120 -- ה אז. טק. תג.

 תרושעל -- ו ,186,260. | לכב -- ב , 84 -- אאאא לכב
 6. הנה ,%6. תרא 1", 80,107, 111,660 6

 באילהא -- בילחא 69. = ושעו -- (6) - - ןד טק. =
 ןד -- שרח ןד 84 -- אןד 9. | בלבו -- בלבוא 5. | בל , =

 המכח , 95. | ךיתיויצ 109, 152 -- ךיתיוצ 1, 4, 5, 6: 9: 69: 75
,1 ,, ,80 ,84 ,81 

,2893 ,279 ,200 230 ,184,186,193,196,232,244,249 

 601, 602, 603 : | קצנגס +, ,,7%-

 ב

 6 ג. תי כ.

 - - תאא :הילכ לכ תאו הרונמה תא% - - - -
 תאא - --- 07-77 רדדידחה 8
 - רב ב רויכה 20
 ו 10

 ו 11

 = - - - 7 ה ןתנכתאבו ךפ' - - 00-77 2
 - ריר ההדחה שדקו ----- 3
 1 ה ה ו ₪ שק 34

 -רר הר ריר הדחה רמאל - - --- --
 - - - דדב - - - - הדנובלו - - - - זרונבלהו

 - - תחלממ חקאר - - - - - - - ותא --- 5
 - - ונממ - - - - - - ונממ - ----7-7 ד 16

 -- *שש ------7-7777 - תרודעה

 - כ = 5 לש שא מ מ 17
 וי ו מל = כ רצ כ ם רש = 22 202

 ו ו 2 2 20- = = וש ₪ - ל 38

7 6 

 כ שט 2 2 2 = = 47 ה הר ו

 - ההדחה רח ןב ירוד -י- ה = 3

 --רדדהה- - תובשחמ בשחלו ----- 4
 כ( 22 2 שבה 2 ו שב, 220 = 2 = 2 = = 5

 .-  ש בש 0 6

 5 ג צץ ב <

 1. םככיתורדל 6.
 23. ןתי רשאו -- ןתי רשא שיאו 1.

 . הינבלהו -- הינבלחו 65. | הנובלו -- הנונבלו 64. | דדב -
 ףבכ 61, 000 052 000 127, 1.

 46. קדה -- ד ; 64. = דעוא -- דעוה -.
.4 ,65 ,64 

 38. חירהל -- עירהל 4.

 םכש -- המש

 הב

 ף. זרשרחבו ראלמל ןבא , 1.
 6. ךמפיחא -- ךמפיאחא 71.

 עפ.

 . וילכ -- הילכ 1ְס, 086 107. | הרנמה -- הרוהטה הרונמה 0
 --הרונמה 4, 12: 60, 89,184,193 : קזותס 1. הילב --הילב לב

 6, 100, 152, 160, 1, 600 65 וז. -- א הילכ =.

 20. הלועה 4:60.120,ז12,1%2.101. לב 109. | ראו ?'

 -- ו ; 107 -- תאו ד 2 רויכה 5: 0: 17, 18: 69: 75: 9

 4, דסק, 108, 100, 120,112, 136, 102, 181,186, 101,106. 7

 219: 2533: קוותוס 81. | ראו --ו,170. | ונכ --ונכ ה 4.

 29. שדק ,150: | םכישדק , 9- | עגונה 13, 89: 109

 םכהב טק. עאמ 4 1:
 26 רינכ תאו \ 720: 7" תאו 2" 187.

 41. רבדת \ 686. | הז ,\ 75 -- קזנזמס יל

 םככיתרדל -- םכניתרדל יתדל 104 -
 -- םככיתרודל 17.

 12. לע -- לעו 152. | םכדא ,157.  ךסי 12 4, 1 60, 0 14

 1נו,112,1%0, 158,186, 226,227,228 -- (גק. 4 4

 ותנכתמבו -- ותנכמבו 129 -- ותניכתמבו 152 -- ותנוכתמבו 3

 -- ותנכתמב 69. אל --ול זנו קזותוס 120. ושעת --ושעעת
 107 --- קנווס השעת 109. | והומכ 22 69 109,129. | אוה שדק

 '.69. | כבכל היהי 0ק.740 82. | היהי -- הז היהי זז.
 22 והמכ 522 =-והומב 40 12,690 רשאו זק.

 14: 82. לע -- לכ 84. | תרכנו -- התרכנו 100,152. | וימעמ
 =- וימעממ 2.

 24. שס. , 686. | רמאיו -- רבדיו 4

 18. | תרלחשו -- ה טָס- 4 4

 םכימס - - ףטנ ,.
 כ 5

 יל -- םבכל 0.
 םבכיתורודל 13, 152 3

 השמ -- רמאל השמ
 הנבלחו < הנלבחו 4

 הנובלו 18,106 ; קזגמס 81. | הכז ,=.



 ו: א.

 זרא |: ך*תיוצ רשא לכ זרא ושעו קדמכח יתתנ
 רשא תרפכה תאו ת*דעל ן*ראה תאו דעומ להא
 %% תאו ןהלשה תאו !להאה ילכ לכ תאו וילע
 תראו הילכ לכ תאו קדרהטה קדר*נמה תאו וילכ
 וילכ לכ תאו הלעה חבזמ תאו ! תרטקה חבזמ

 זראו דרשה ידגב זראו :ונכ זראו רויכה תראו
 : ןהכל וינב ידגב זראו ןהכה ןרהאל שדקה ידגב
 לככ שדקל םשימפה תרטק תאו החשמה ןמש תאו
 ! רמאל השמ לא הוהי רמאיו ; ושעי ךאתיוצ רשא
 יתתבש תא ךא רמאל לארשי ינב לא רבד התאו
 תעדל שכיתרדל ככיניבו יניב אוה תוא יכ ורמשת

 יכ תבשה תא םשכתרמשו ! םככשדקמ הוהי ינא יכ
 השעה לכ יכ תמוי תומ היללחמ שככל אוה שדק
 ! ;רימע ברקמ אוהה שפנה התרכנו קרכאלמ קרב
 ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש

 תומ תבשה שויב הכאלמ השעה לכ הוהיל שדק |
 תא תושעל תבשה תא לארשי ינב ורמשו : תמוי
 לארשי ינב ןיבו יניב : שכלוע תירב שכתרדל תבשה
 זרא קדוהי השע כימי תשש יכ זשכלעל אוה תוא
 ; שפניו תרבש יעיבשה זכויבו ץראה תאו כימשה
 %% יניס רהב ותא רבדל ות*לככ קרשמ 'רא ןתיו

 עבצאב םכיבתכ **ןבא תחאל ת*דעה תחאל ינש
 ! שכיהלא

 אפ 5.

 ךתיוצ -- ךיתיויצ 109, 152 -- ךיתיוצ 1. = 6: 9 139

18 6 ,,,,, ,100 ,89 ,84 ,80 ,75 

 10 196, 223, 227: 212, 248; 240, 251, 253, 260 ; קז!תוס 4:94-

 12. רמאיו -- רבדיו 146. | רמאל השמ לא ₪. 146 ף.
 רמאל ,6.

 13. רבד התאו , 9- | התאו , 109. | רבד -- רבדת 2
 181 ; (סע6 6 רמאל , יתתבש -- י ,7

 -- יתותבש ף4 44, 107, 181, 193, 226 2132, 4. יכ 17--

 ייכ תאו 95. | אוה -- איה 4: 0. 17. 18. 609.75: 2 ז

 166, 103, 225, 226, 212, 244, 252, 260, 282, 288 ; נונמס

 1סג םטתס 178. יניב , 81. | םבככינבו 13,69,106,1%2 --- םככניבו

 4,18,89,227,239. | תערל םבביתרדל -- תעדל םכביתרדל תעדל
 5. - םבכיתרדל -- םככיתורודל פג -- םככתורודל גג. 4 יכ =

 הוהי יכ 389 4. = הוחי -- יהלא הוהי 615. | םככשידקמ 1.
 14. אוה -- אוה איה 155 -- א'ה 4, 9, 13, 84, 107, 2

 225: 277: 284, 286 ; קזנזתס 18,100: (ס6 7%. | בכל 6

 היללחמ --י 186. | השועה 60,1סָגַג קמתמוס :68. | הבאלמ הב
 טק. 186. הב \ 84. | התרכנו - -ה ,129. | שפנה

 אוהה , 6. אוהה , 171 --- איהה 4. 5.0.9: 1,

 150,152,1903, 260 ; קנומס 80,84. | ברקמ , 69. | הימע --י
 4: 6:17:18, 81, 84.135,136,152,103, 2%2 -- הימעמ 69 =

 * טק. 185 150 -- הי [טק.ז8 128, 4

 15. תרשש ,1סָג. | השעי --השעת 9, 84. = הכאלמ 1" 7.
 םכויבו , 242. = תבש -- תבש הוהי 189. | שדק ןותבש , <.

 ןותבש --ו , 80. | השועה 4,13.60,193 ; קנותגס 168 ; !סעז6
 הכאלמ 2%-- א , 84 -- 28 109 -- הכאלמ וב 1.

 תרמוי תומ תבשה םכויב , 14.

 16. תרבשה תא זז,

 תבשה תא 2"* תא תבשה <.

 םבתורודל ג -- םכתורדל :
 17. ינב , 140. | תוא !טק. ג 176. | אוה -- איה 0
9 ,223 ,168,101 ,152 7 107 ,8 ,84 ,60 ,18 :17 

 226, 227, 212, 251,253, 266, 260, 662 ; קנוותס 80 ; (סעז6

 1 40 ; תגת6 178. | םכלועל 6, 9, 13, 17, 18, 60, 75, 860

,101,102,107,108,111,126,120,136,150,152 

 223, 227, 239, 253, 260, 652 ; קזומס 81,5 ; (סזוס 4

 תראו 18 4 םכויבו -- םכיבו 6.

 18. לא , 109.  השמ ,106.  ותולככ ּוְסָּג. ותא --ותא וילא
 1סֶפ. | ינש --ינש תא 69. | תחל 1*-- תחול 8, קונוס 1.
 תחל תדעה ,181,686. תדעה -- תודעה שכינבא 10 -- קצונתס
 םכינבא 129 -- ודיב תדעה 5 -- תודעה 9: 133 2

 212,248.  ןבא תחל \ 69,129. | תחל 2%*-- תוחל 7%, קזוזוס
 891. | ןבא , 232 -- ןבאה 107.  םכיבותכ 0, 13:69, 129 2

 152,193: קתותס

 זרבשה תרא תושעל , 4.
 תא 2" 170 -- ת טק. 145

 6 5 גג 8 < 7

 6-5 .והיתינצ -,< = דר רח חח רעה 7
 = סות אא. תודעל ורה ש-א

 לכ - - - - - תאא - - ה ה 8
 זראא - ---7- הרה ד ;דרונמה תא% - -

 ה ב ש-א ישבו יש 7 9
 - - תרשה - - אא -- 77777 ד תרא* 0

 2 .דחק4 הטהרה דרה וה תרא* 1

 = = - - רבדיו - - - ךתוצ --- 2
 ₪. =%- הק אדו וה ה 13

 - 7-7 7-7 - םכאניבו ונב איה - - - - - -
14 = 15 ₪ = = 2 

 2% = (=הר\ק- | דה \- ורכוש 7 7% מ 07 --=

 ו איהה = == שש

 = ה | = א 207% - 3 = 1 5
 רך כ כ ו-2 2[ = שש =

 שש ב ב ו רו רו נוב כו 22/27 ב 16

 = < ₪ == ה ה 7
 ו ככ | בש = - א -2

 תא - 77-77-77 - - ותולככ ------ - 18

 תסעזס א

 - - םינבא תחול תודעה תחול - - -

 .1 2 5 אגא ₪

 7. ןוראה -- ה , 64 -- [וראא 61. | תא 25-- תאו 27
 0 8. תא 2" 6 3"-- תאו 463 24.
 9. תאו 27-- ו ;, 6. 10. תא -- תאו 6 0.

 תררשה -- דרשה 63/,61, 64, 6%, 66, 127, 4

 זז. חרא -- ראו 63 0.

 13. יתותבש 65, 66. | םככיתוררל 64 6.
 16. םכתרדל -- םכתורודל 66 -- םבתרודל 6 -- םכתורדל

4 
 17. לארשי --ר , 61. | םכלועל 61, 63 64, 65,660 1
 18. רהב -- ה , 61. | תרחול 1%-- תוחול 1-2
 זרחול 2%-- תרוחול 1 םכיבותכ 1

.51 ,127,183 ,66 ,6% :64 :62 

 | ה

 תפ פפב

 7. קרא -- תאו גֶסָנ- | להא -- להאה 180. | דעומ -- תודעה
 94. - ןראה -- ה 111,152 -- וראה 2 2

 212: קזותס 81 -- ןורא ת-רודעל 9 00717

 103,212, 200; קוגתס 81,100 -- רודעה 84 -- קוגתס תדעה

 2. - תרופבה 193. - ראו - תרא 4: לכ , 0 114

 להאה -- להאה תודעה
 8. ןחלשה תראו , 95. = תראו 1%--ו , 108,22% -- לכ תראו
 181.  ןחלושה גסָג. | תראו 2"-- תרא ₪. 35%--ת טק.
 2 11 - וילכ -- וילכ לכ 5, 18, 60, 84, 107 2

,212,244 ,211,228 ,211 ,206 ,199 ,186 0 

6% :1 41 ,369 .167 :355 ;148 :346 :145 :344 :125 ,322 ,100 .208 
,64 ,562 ;538 ,520 ,528 ,507 ,488 ,486 ,466 ,464 :448 ,439 ,428 
2 610 ,606,600 ,602 ,595 :593 :589 :587 :595 :576,591 :575 

 618, 01, 620, 622, 631, 642 ; קנומס 4,6,8ז1,136,220

 480 תוגז. 527 544, 602 ; 1סזו6 181, 480 4, 2, 418 ; םגתס
 536 - תו לכ 8, 106, 157, 489, 532, 600, 607 -- וילכה
 22%. \ ץראו 37-- תא 120,198,22%. - הרונמהמה 2
 198,199; 2535 4% 264 -- החנמה 129.  הרוהטה 1, 1

 193: 251: 253, 260, 264; קצ1תוס 81. | לכ , 1.

 .8,9. רומה - - (14) - - הרנמה ,-

 9. תראו .17-- ו 9 הלועה 4,134: קזנתס 2.

 וילכ לכ טק. 186 155. לכ , 9. | וילכ -- הילכ 256 --
 160. תאו 3"--ו 198. | ריכה 4,158,184, 200, 2250 קזנתוס

 8 ; םטגס 81 -- הרהשה רויכה

 10. דרשה ידגב תאו פנ8 4 שדקה ידגב תאו -- שדקב תרשל

 16 ידגב תאו 2" !טָס. 8 זסס תראו 2%-- תררשל

 תראו שדקב 69.82,136. | ןורהאל 18% -- ןרהאל רשא
 מב = וינב , 6.

 11. 00. , 4 שודקל 232. | לבב-- לב 10)-- לכב 0
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1. 

 לכהקיו רהה ןמ תרדרל השמ ששב יכ סעה אריו
 שיהלא ונל השע זופוק וילא ורמאיו ןרהא לע שכעה
 ונלעה רשא שיאה קרשמ הז יכ ונינפל וכלי רשא
 רמאיו + ול קריה קדמ .ונעד! תל שכירצמ ץראמ
 ינזאב רשא בהזה ימזנ ** וקרפ ןרהא םשה*לא
 ןקרפתה 2 י.ילאי .האיבהו. בכתב. סכפינב| סכבושנ
 לא ואיביו םכהינזאב רשא בהזה ימזנ תא זכעה לכ
 לגע והשעיו טרחב ותא רציו םכדימ חקיו : ןרהא
 ךולעה רשא ילארשי ךיהלא קדלא ורמאיו קרכסמ
 ארקיו וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו : םכירצמ ץראמ
 זררחממ ומיכשיו = : רחמ קדוהיל גח רמאיו ןרהא
 ותשו לכאל םכעה בשיו םכימלש וש*גיו ת*לע ולעיו
 ךל %%%% השמ "לא חדוה רבדיו | : קחצל ומקיו
 : סכירצמ ץראמ תרילעה רשא ךמע רחש יכ דר

 ללגע שכהל ושע םכתיוצ רשא ךרדה ןמ רהמ ורס
 ךיהלא הלא ורטאיו ול וחבזיו ול ווחתשיו קדכסמ
 קרוחי רמאיו : שכירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי
 קרשק שע ;דנהו הזה שעה תא יתיאר השמ רא

 זכלכאו םכהב יפא רחיו יל החינה התעו : אוה ףרע
 %%% %%%% %%%%% %%%%%% לודג יגל ךתוא השעאו

 השמ לחיו

 ךפא הרחי הוחי המל רמאיו ויהלא הוהי ינפ זרא

 דיבו לודג חכב שכירצמ ץראמ תאצוה רשא ךמעב
 םכאיצוה הערב רמאל םכירצמ ורמָאי המל : הקזח -

 קרמדאה ינפ לעמ םשכת*לכלו שירהב שכתא גרהל
 רכז :ךמעל קרערה לע כחנהו ךפא ןורחמ בוש

 תרעבשנ רשא ךידבע -רַארשילו קחציל שכהרבאל
 עככערז תא הברא %%%* םכה*לא רבדתו ךב שכהל

 3 כ %

 615: קענמס 81,043 סת 5,107,109 ; םטתס 1 --קז!םוס התשל

 226. - ומוקו 13,1%2,193,196. | קחצל -- קחשל 69 -- 4.
 18 102 -- קחצאל

 7. רבדיו -- רמאיו 152. = הוהי לא < 686. | השמ לא ,6.
 השמ , 129.  תרילעה -- * \ 2 -- התילעה 223 -- ץעוופס ךולעה

 13%. | ץראמ , 69.  םפירצמ -- םכירצממ 4, 69.

 8. םכיתיוצ 9, 13.17.6975. 1 6

 603 ; קזותס ף, 81 -- םכיתוצ 1 -- סטו, 65 1ם6), י -

 םכהל ושע 58 686. ושע -- ושעו 69.  לגע ,199. | ווחתשיו
 -- וחתשיו 84,107,136. ול 1%, 686. וחבוו -- וחבויו

 ול וחבזיו , 221. | לארשי , 80 -- ל , חת. 1:ה. 4.

 9. השמ --רמאל השמ 107.  םםעה ,
 181. | ףרע -- ףרוע 14

 10. התעו -- ו ; 69. = החינה --י . 254. | רחיו -- ו , 80 -

 עא 6 -- רחי (טק.18 םכהב -- ושע 84 -- קתנתס םככב

 109. | םכלכאו -- םכלכאו ב 9% -- הלכאו קזגגגס 2,סְס. 4 השעאו
 טק. 48 9. | ךתא 6,170, 18, 60, 80, 84, 80, 95,

 172 42 ו ז 08, 160,181,186,189,196,232, 70

 249, 2ף1, 260, 264, 2, 283, 389 2, 601, 602, 686 -- טק. ג

 ל

 זז. לחיו ]וז תוג]סו1פ. 19, 223 -- | גחגצוג 9 -- 7 תן

 השק --ישק 8

 100,601. תא , 69. | הוהי 1*-- הוהי לא 106. | ויהלא קחו
 םכיהלא 60. = הוהי 2%, 181,155 -- ויחלא הוהי 5. | ךמעב --

 ךאמעב 129. | םבירצמ -- םכידבע תיבמ- םםירצמ

 12. םכאיצוה הערב , 172 גורהל 108,132. | םבתוא 4.
 םבירהב ,6 םכתלכלו -ו 418 - םכת , 140 -- םכתולכלו

 84,107.152.193. | בוש -- בושא 9. ןורחמ -- 4

 -- ןרחמ תאמ 69. ךיפא 69,136. | ךימעל

 11. רוכזז 9 19, ,,, 72 193, 4.

 קחצילו 109.  לארשילו -- לארשיו ף, קזגותס 12. 16. 1

 66 260.9,27. | ךידבע - '. 5. | רבדתו 58 69.  םכהלא ==

 א ,\ 80 -- םכהילא 2 69, 75, 109, 120, 150, 253, 604

 ירררב םכהאלא 6 - םםילא 686. | הברא -- הברא ככ 11.
 ד = ₪

 59 ו פפה.

 שת וי יוז די

 יי יס .-*-=*' יו - 1

 ו כ ו רב א-ב |( בב ב | בא = = :דר ו א-ה כ הל 2

 -- רד ה רה חה ד תא -\- היה ה .םתולא
 - = 0 0 כ ה ה | 0 0 00 0 7 7" 3

 יי רו. 4

 = = == 7 = == ה 0 7 7 78 0 = שש שש = 99 5

 - - ד 7 ןמצכשה - - - - 7-7 777 6

 ---ררד ד הרדרדדדה ושיגיו תולע - - -
 ךל רמאל -- --------דהדדהה =

 ב-4 הוכה ל

 ב כר | כ | בב | רבנו | כו | נו השפל = | | == | == הימי ו |טר בה =ימע | יאש האמ יי יי = 9

 - 7-7 םאב ---- 7-77 10

 .דאמ הוהי ףנאתה ןרהאבו - -=- - ךתאא - - -
 --דדד ; ןרהא דעב השמ *ללפתיו ודימשהל גנ

 ו ור וי וו א | ל = מ-2 שבו 2-2 =( 4 20 3 =

 עורזבו לודג חכב םסירצמ *%%מ = - - - - - -
 ------רדררדד ודחה - !הוטנ 2

 - דה 7 החה םתולכלו-----7-777
 - חה 7-7 החדה 13

 ---דרדדהדה בקעילו - - - - 7-7 -
 --ד ההד ד הברה םהילא --------

 צה גז תא. 5 ג

 א: ןילא , 1.
 2. ינואב -- א \ 6% -- קומס םכהינזאב 6. | םבכיתנבו -ו

 6% -- םבכיתונבו 64. | ואיבהו -- ואיביו 127 -- ואיבהו אאא 1.

 4. טרחב -- טרהב 4

 . ושניו 61, 64, 65, 66, 127,221. | קחצל -- קעצל 202. 6

 קי יכ .127- 8. רהמ -- רחמ 29. = ול 2", -
 10. ןרהאבו --ר , 6. | ףנאתה ₪ ףאנתה 1.

 11. לחיו -- להיו 61; 221 -- לאיו 64. = ינפ , 6%.  םםירצממ --
 םכירצמאמ 127. | הוכב 61,181. | עורזבו -- ערזבו 1

 צכ כ גק. זא 127. לע -- הערה לע 61.

 13. רוכז 61, 63: 64, 66, 66,127,181,221. הברה --אברה 1.

1 

 ז. ששב -- ששוב גְסָּג. | להקיו -- ולהקיו זז: -- ו
 108 --) םג]ט. 38912. | םבוק ,100-- 58 =. שיאה ,-

 ונלעה -- ונלעה נפל וכלי 111. = םבירצמ ץראמ -- םכירצממ ,.
 היה ,-

 2. רמאיו (ס:%6 ורמאיו 4. םכהילא 13 60, 80
 100,150, 282, 283: קונוס 04. | ןרחא , 12%, 173 -- ןרהאמ 4

 -- טק.186 12.  ימזנ -- ימזנ תא 4. | ינזאב -- םבהינזאב 74.
 םיככישנ םכבמנב = 100. = םכבינב ,'104.-  םככיתונבו

 193: 244: קנס 1.

 4- לב -- לכ יממ 252. = בהוה , 132.  רשא ,40.
 4. ותוא 193. = והשעיו -- השעיו 244. | ורמאיו -- רמאיו 4
 100. | הלא (06 הולא 146. | לארשי , 18. | םבירצמ , 6
 5. ןרהא ארקיו וינפל חבומ ןביז , פג. = ארקיו -- רמאיו 1

 רמאיו , 0-

 6. ומכשיו 75,120, 155,181,226,240 ג תטתס 151,160, 1
 603. | תולוע 1 -- תלוע 60, ָב2 -- תולע

 קזוותס 4. ושיגיו 69: 84, 94, 108, 100, 112, 116, 196, 2%3 -
 ושאגיו 95. לוכאל 1,239.  ותשו , 686 -- התשו 00

. 94, 95, 1089, ,,,% 106, 199; 225, 227, 00 



 18 2 תפתו 5 א 0

 ו = ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה לכו שכימשה יבכוככ

 = < = == == = 44 שלועל הולחנו - -- = = 12 .חערה לע הוהי כהעו 1 כלאעל לחמו בכעףול
 ו ו 15  רהה ןמ השמ דריו ןפו  !ומעל תושעל רבד רשא
 -7 ה-77 זרחול - - - זרודעה ;רחול - - = ינשמ זשכיבתכ תערח%ל ודיב זראדעה זרח%ל ינשז
 - - - תוחולהו - - - --- רד הדד 16  השעמ תאח%להו : שיבתכ שה הזמו הזמ שכהירבע
 ו .- %םה - - - זרורח אוה שכיהלא בתכמ בתכמהו המה .שיהלא
 0 :תוחולה - - 17 הערב שעה לוק תא עשוהי עמשיו + ת*ח%לה לע
 יש 2-0 18 ןיא רמאיו ! הנחמב המחלמ לוק השמ לא רמאיו
 תונע - - - 7-7 7777 - הראבג - - - - תונאע לוק השולח תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק
 ----דיידררררירייידדדחחהה 10  אריו הנחמה ללא ברק רשאכ יהיו | : עמש יכנא
 - ד 77 חח ה תולחמה תאו <- - - - ךלשיו קדשמ ףא רחיו תר*לחמ% *%או לרגעה תרא
 = = - תיתחתב - =.= - - = תוחולה - - ןידימ !: רהה **תחת% םשכתא רבשיו ת*ח*לה תא ו*דימ
 והנחטיו - - והפרשה - - - -- 7-07 ד 20 %%ןחטיו שאב **ףרשיו ושע רשא לגעה תא חקיו

 - -- ריר יררדידיייוודרדה ינב עזרא קשיו שימה ינפ לע רזו קד רשא דע
 --ה-רר-ררירדירדרירדרודדהה 21 שעה ךל השע המ ןרהא לא השמ רמאיו ! לארשי
 ידו ודק ה ות יס רה ד ו 22  ןרהא רמאיו ! הלדג האטח וילע תאבה יכ קדזה

 עורפ --------רררררדדדהח ע<רב יכ שכעה תא תעדי התא ינדא ףא רחי לא
 - - הררי ררררר ידיד ררחהה 21 וכלי רשא םיהלא ונל קדשע יל ורמאיו ! וה
 - - רד יריד ריר דידדררחה קכירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ ונינפל
 - - רדר ירי יי דייר יח הההה 24 בחו ימל שהל רמאו 1 ןל הדיה הדמ ונעדא א
 ל והכילשאו - = - - - - - : הזה לגעה אציו שאב והכ*לשאו יל וניו וקרפתה
 - - ןערפ - - - עורפ - --- 0-7 -7 777 25 ןרהא הערפ וכ אוה עארפ יכ שעה תא השמ אריו
 - ---רידררדרדהה ! םכהימוקב וצמשל 26 קדנחמה רעשב חרשמ דמעיו ! שכהימאקב הצמשל
 ל ה ל כ שלו רש לדלק ארס ו לש , לק הקו! : יול ינב ללכ וילא ופפאיו ילא קדוהיל ימ רמאיו

 ושוב ב 27 שיא ומיש לארשי יהלא הוה רמא הכ שכהל רמאיו
 - דהרי ד ד דדרדד ורבעו - - - - -- - הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע< וכרי לע וברח
 לס מ ה והא ה תרא שיאו והער זרא שיאו ויחא זרא שיא וגרהו

 5 ה זו ג. צב <>: ₪ 4. עתעהב

 1. תחול 1*-- תוחול 61, 63, 64,183. = תחול 27-- וחול 1, 17,18. לוק - - - המחלמ ,7. 10%6+ 60חו. 17 6518--
 62, 64, 127,194, 221. | םכיבתכ 1" ₪ 2"-- םכיבותכ 1 : הנחמב המחלמ לוק ןיא רמאיו : הנחמב המחלמ לוק השמ לא רמאיו

, 7 
 18. לוק 17-85 2 -- לק 16 5

 -- 101.  השלח ז8--ה ,1%1. | רונע 2" עמ 686.  יננא
 -- יכנא הרובג :07. | עמוש 136,178, 103: 253 ; קתותוס 5.

 19. ברק , 81 -- ברקנתה 99-- תשמ ברק 651. = אריו 6
 יהיו :8. תא ז" עת לא 109.  תולחמו 108,120: קוומס 1.

 רחיו -- רחיו ןתיו גֶפָב. = ודימ -- וידימ 153. 192. 2270 28027

 2478, 249, 251, 650 2 6 11, 6%1,6%9'ק. תוחולה 193-- תחולה
 60, קזנמס 4,81. | רהה , 4.

 20. תא 1", 686. שאב ףרשיו 18. שאב ,ף9- רשא

 129--(טק.14 100. קד---רפעל קד 227,239.
 21. ךל ,107. | 208 ןרהא 1וסזפ 26 ₪46 106. הזה םכעה
 (טק.140 102. | תראבה ,129-- התאבה 6ַ. | האטח וילע <
 וילע האטח 109. = וילע --ו . 84 -- 158.  האטח -- %
 הלודג 5: 6: 9: 69: 84: 89 05, , 100, ,

 232; 22 ; קזותס 1.

 22. הא רמאיו 1טק. 286. .

 ןרהא לא +

 הרובג -- הרובג ח

 ןרהא -- השמ לא ןרהא 181 --
 ףא רחי , 9,244. = רחי -- רחי לא השמ .
 ינודא 13,193 -- הוהי 18. | תרערי -- התערי 0)12. | םבעה -

 הוה .םכעה 4. ו
 24. יל (סחוש ונל 6. | השע -- השע םכוק 186. | השמ הז יכ

 018 129. - שיאה -- שי טק. 13: 3. | אל -- אלו

 24. רמאו -- רמאיו 136, 13 -- רמואו 10.  םכהל -- םבהלא
 1 -- םכהלה 107. | בהז ימל , 166. | ימל 6 ימ 7.

 בהז--בהזה 2,150,151,178 --[טק.זג5 0.  וקרפתה -- תה,
 84 --ה ₪2. 148 9. | ונתיו -- ונתיו והכילשיו יל 1

 2%. אריו -- אר טק. 4. עורפ 17, 69,107, 1

 120,116, 103, 190: 227, 232: 210: 244, 240, 263 ; קזומס 12

 109 -- עארפ 9 -- אעורפ 102. | אוה -- אוה כ ג09- | הצמשל
 ₪ הצשמל 4

 26. הנחמה לוג
 153 --' ת.ז

 רמאיו ₪ק.140 0. | ילא -- ילא אבי
 וילא -

 27. םבהל -- םבהלא 107. | לארשי,זז0. = וכירר ,2
 84,129,132,1ף1,196: תטתס 6. ורבע --ורבעו :8:. ובושו-- ,

 ובשו 1, 4,9,101,107ק,100,150,152,168,170 42 200 5%

 63, 64, 6ף, 60, 127,193, 14.

 16. תוחולהו --תחולהו 65,183. תחולה 65,66---תחלה 6110.

 17. עשוהי -- ש טק. 4 18. תונוע -- תונע 4.

 19. תולחמ 464 11סטל. | ךילשיו 61, 6ג, 64,127,183, 1.
 20. חקיו -- ק , 65. | והפרשיו < הופרשיו 9. והנחטיו -=

 והנחנטיו 127 -- הונחטיו 299 -- והנטחיו 363 110.
 21. יכ (0ז%6 ךכ 2.

 24. רמאו קזגאס רמאיו 127. | םכהל קוגוחס םכהילא 1.

 יל ונתיו וקרפתה בהז ימל טק.146. 127. = והכילשאו --וה ,1-.
 27. רעשל -- רעש לא 127. | ובירק --* ; 6 4.

 םעעפהב

22 :279 ,277 ,271 ,251 ,219 .232 .227 ,120 ,80,107 ,69 ,18 

 283, 284, 286, 288, 6סז -- יבכככ לכו 109. = לכו -- לככו 4.
 תאזה ץראה טק. 145 0. יתרמא רשא תאוח טק. 246. 66 00ת-

 וג 173. תאוה ,109. יתרמא רשא (טק. ג" 4

 ןתא -- אןתא 686. | ןתא םככערול < 109.  םכלועל 7
,, ,108,100 7% :99 ,54 :81 :75 ,60 

 227, 253, 260, 686 ; קצותס 7.

 14. רושעל -- ו , 282 -- 21%

 1%. השמ דריו < דריו השמ 60. | השמ 58 1077. | תחל ו"
 -- תוחול 103 -- תוחל 4,186, 22%, 61% -- תחול 260. | תודעה
 9,13:69:75: 84, 107, 100, 129, 132, 103, 212, 248, 260 ; קו!תוס

 81. תחל 2" , 166 -- תוחול סָּג -- תחול 260 -- תוחל
 61%,186,22%. | םביבתכ 1%-- םכיבותכ 699 ,,,22

 244 -- 'יבותכ ף- = בע ינשמ 0. 14. 60תוקגוש 173. | הזמו
 -ו.69,1%2. | םכיבתכ 2"-- םכיבותכ 13, 69, 2

 232, 244, 253 ; קצנתוס 81 -- 'יבותכ ף.

 16. תוחולהו זֶסָּג -- תוחלהו ס, 242 : קותוס 2, 17% -- תחולהו
 81. המה -- אוה 153. אוה , 109 -- אוה המה 69 -- אוה מה

 132. | תרוחולה זֶסָג, קנווס 81 -- תרוחלה 5:9: 75, 244, 1.
 17. עשוהי -- שו ₪2. 146 100. הערב -- וערב 2339, 659 'ק.
 רמאיו -- ורמאו 13. | הנחמב -- הנחמב רשא 80. | - - רמאי

 הנחמב - -



 9 תה.

 עכעה ןמ לפיו השמ רבדכ יול ינב ושעיו ! ובארק
 קרשמ רמאיו ! שיא *יפלא רשלשכ אוהה כויב

 ויחאבו ונבב שיא יכ לדוהיל םויה םשכ*די ואלמ
 רמאיו תרחממ יהיו !  ;דכרב שכויה םשככילע תתלו

 התעו הלדג האטח שכתאטה םכתא שעה לא השמ

 ! ככאתאטח דעב קדרפכא ילוא ?דוח' לא הלעא

 קרזה שעה אטח אנא רמאיו הוהי לא השמ בשיו

 שא התעו :בהז יהלא שכהל ושעו הלדג האטח

 רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא סאו ** שתאטה אשה
 יל אטח רשא ימ השמ 'רא הוהי רמא'ו : תבתכ

 רשא לא שכעה תא החנ ךל התעו : ירפסמ ונחמא

 ידאקפ םכויבו ךינפל ךלי יכאלמ קדנה* ךל יתרבד

 שכעה תרא ;דוהי ףעו :םכתאטח םשה*לע יתדקפו

 ! ןרהא קרשע רשא לגעה תא ושע רשא לע

 ה: ₪. אאא

28 

29 

55 

 6 ₪ 1 יי 1

 קרתא קרזמ הלע ךל %%%+ השמ לא הוהי רבדיו

 רשא ץראה לא םכירצמ ץראמ תילעה רשא םשעהו

 ךערזל רמאל בקעילו קחציל שכהרבאל יתעבשנ

 ינענכה תא יתשרגו ךאלמ ךינפל יתחלשו : הננתא

 ! יסוביהו יוחה% יזרפהו *%%%%%% !תחהו ירמאהא

 ךברקב קרלעא אל יכ שבדו בלח רבז ץרא לא

 עמשו |: ךרדב ךלכא ןפ התא ףרע השק םע יכ

 שיא ותש אלו ולבאתיו הזה ערה רבדה תא סעה

 ינב ללא רמא קרשמ לא הוהי רמאיו :  וילע וידע

 ךברקב הלעא דחא עגר ףרע השק םשכע שכתא לארשי

 קרמ קרעדאו ךילעמ ךידע ד*רוה קרתעו ךיתילכו

 ענב

 23. ל ,ווז.  ונחמא קת. 0. ירפסמ ---- ימ , 5.
 ירפיסמ 4.

 34. החנ --החנ הלע 107 -- רמא 4.
 -- לא םכעה תא החנ לא םכעה 20.

 לא -- תא :0:--ל טק.14. 82. הנה -- הנהו 69, 132, 681'ם.
 ךינפל ךלי טק. 145 144. = םכהלע 6 7

6 ,86 150 ,120 108,,100 99 ,89 84 ,80 

 221: 253: 279, 282, 283, 284, 288, 400, 601, 602, 60ב ; קוס
,,6 ,1 

 35- ףגיו--ףגגו 95 --החמו 65611.  םכעה תא -<- םבםעב 60.

 לע םכעה -- לע א םכעה 1. | לגעה תא ושע רשא לע , זז,
 רשא לע < לע רשא 17. כ ו 99.

 תא \ 69. לא םכעה

 םכעה -- הוה םכעה 1.

 הע: 84 -- ה 129. התא 0 ז. ךל - ךלא רמאל 9.
 -- ה 136. | םפעהו -- םכעהו ןרהאו 69. | תרילעה -- תאצוה

 84. = םבירצמ -- םםירצמ לא 107. | ץראה לא | 6. = לא 2%

 תא זסנ. יתעבשנ -- י , זז 6.

 2. יתחלשו קזומס 98 3. | ךאלמ ךינפל -- ךינפל הערצה תא
 107 -- 0ק.18. 100. | ךינפל ,103- | ךאלמ -- למ ₪.

 173 -- יבאלמ קזגתס 4. = ינענכה -- יענחה זקז. | ירמאה --
 ה .232 --'רמאהו 5,100,181,200,2%3  קחומס ז -- ירמאהא

 81 -- ירומאה + יתחהו -- ו \ 223 -- 10766 5% 1

 יזרפהו , 193 -- 1 \ 4 - 'ירפהו 69, 106, 10, 260 ; קז!םמוס 80
 יוחה ,, 199 -- יויחהו 69 -- יוחהו 17, 189, 88

 186, 193, 227, 249, 602 ; קזנתס 71. יפביהו 7%, 10, 0

 זס ד 1 210

 3. ךברקב -- ךב 129. השק ,10ְק,ָבַפ -- ישק 6
 9,193,686: קונמס 168. 3 ןפ וסע ןב

 4. םבעה -- עה ₪ק.186 6.  רבדה , 686. | הזה ערה ,1-

 ערה , 128, 252 -- קזוחס הזה 3. | וידע -- וידע תא % -- ודע

 גגו.

 5. השמ -- השמ צ שמ +.

 םכע ;9. | השק --ישק 18. | ףרוע 89". קזנחסס
 -- עגגר ּוסָג. > דחא \ 84. | הלעא --ה , 9.
 ךיתלכו 69, 80, 136-- ךיתיליכו 106, קזנתוס 6.

 9,107 --ךירע 6. ךילעמ מ

 ףרוע

 םכתא טז התא

 ענר
 ךתלכו 129 -
 ךידע -- ךידע תא
 העדאו קזנעוס ךעדאו 84.

 ל. תנא 60%.

 8 ה.

 - --רדיר הרר רדידידרדדחה : ובירק

 0 - םיפלא ----77777
 ((ןוטכ( לבש ירו" רק הררה ה רק שטפבו** = - =

 ; סכיתאטה - - ארפכא - - -- 0707077 -
 ---רדהדהדה הנה -----דרהרהרדדד

 - - 7 7 אא !חמ ןוא שאו אש - - ----

 [ ו סר 1 דבוהקה דב( וכ יד דריה? הכה( וז

 ידופ ------777 - קרנהו -----
 ---רררי רד דרה ה ח שכהילע - - - -

 ---רדיד ההד רמאל ------777

 - - - - וחהו - - - 'שגרגהו - - - - !רמאהו

 --הרדדדדדדד דירוה - - - ך*תילכו

 8 גת.

. 

 29. השמ -- השאמ (ל ₪86.) 127. = םבויה , -
 30. רפכא -- רפכי 63,221. | דעב -- דאעב 4

 םככיתאטח -- י ,. 32. ינחמ -- יניחמ
 34- ידוקפ ₪ דיוקפ 4.

 1. תרילעה --' 6
 2. יתשרגו -- שרג 00.13 6%. | *רמאהו ₪6 ירמאה זרא]

 :61. | יתחהו -- ת קנווס ון 6% -- 026 יתחה תאו 4.

 ישגרגהו !06 ישנרגה תאו 1.
 3. התא , 1.

 5. ףרע -- ףראע 7.
 ךיתלכו 6.

 4. ולבאתיו ₪ ולאבתיו 1.
 ךתילכו -- ךיתילכו 64, 65,183 ---

 3 כ

 686 ; קומס :28. | שיא 2" גק.ז88 1:76. | תא 05,"1--רשא
 1נז.  ערא 27,190. | תא שיאו והער ,132,101. | והער -

 ו קסק 14.0. -רא ך- 5 18. | בוהה 252.

 = 28. יול -- יול שי 128.  השמ , 81.  ןמ , 190.  אוהה םבויב
 ,109.178. | רשלשכ -- שיא תשלשב 200. | יפלא -- םביפלא

 683 'ם. | שיא -- ירשי רשי
 20. כבדי \ 80 -- ככירי 4: 0: 00, 84, 101. 150 4
 686 ; קוס 12%. - הוהיל , 104. | םככילע תתלו ויחאבו ג.
 135 109. | תתלו--ו 181 --ת זו" קממס א 12%. םככילע

 --'.18, קתומס 124. - הכרב -- ר ץותוס כ

 20. םםתא -- ₪ טק. 145 האטח -- אהאטהח

 הלדג ,, 144 -- הלודבג 7 0
 . 132,146.193,196 ;: קוגמגס 12%. | 'לוא --ו,157.  דעב--

 דעב ינפ 10.
 31. רמאיו , 170. | אטח -- א ק.זג 0. | הלדנ -- םכעה

 קת. 9. 38912. הזה ,10ף. האטה --ה ,196. | הלודנ
 13. 69: 84: 89, 107, 120,132,1ס,106,232 : קזנמתס 0

 זָג. | יהלא , 80. | בהז -- הכסמ

 32. םכתאטה ,136 -- 7 סאות (טק.ז40 9.  'נהמ 7
 18, 80, 84, זס, 132, 152, 181,186, 1ְסָב, 196, 227, 61% -- ינ

 שק. < 4



 זס 8 5 א ס כ. | א 1. תפל

 6 | רהמ םכידע תא לארשי יינב ולצנתיו + ךל השעא
 7  ץוחמ ול קרטנו להאה תרא חקי ץרשמו : ברוח
 דעומ לרהא ול תצרקו קדנחמה ןמ קחרה קדנחמל
 רשא דעומ להא לא *אצי הוהי *שקבמ לכ היהו
 8 | ומוקי להאה לא השמ תאצכ היהו ! הנחמל ץוחמ
 ירחא וטיבהו ולהא חתפ שיא ובצנו שעה "לכ
 9  הלהאה השמ א*בכ היהו : הלהאה ואב דע השמ
 ! השמ שכע רבדו להאה חתפ דמעו ןנעה דומע דרי
 ז0 להאה חתפ ד*מע ןנעה דומע תא סכעה לכ הארו
 זז:  רבדו ,: ולהא חתפ שיא ווחתשהו םכעה לכ *םכקו
 שיא רבדי רשאכ זכינפ לא .שינפ השמ לא קדוהי
 ןונ ןב עשוהי ותרשמו הנחמה לא בשו והער ללא
 12 לא השמ רמאו - !להאה ךותמ שימי אל רענ
 קרזה שעה תא לעה ילא רמא התא קדאר קדוהי
 ,הדתאו ימע חלשת רשא תא ינתעדוה אל קדתאו
 13  התעו :יניעב ןח תאצמ זכגו םכשב ךיתעדי תרמא
 ך*כרד תזרא אנ ינעדוה ךיניעב ןח יתאצמ אנ שא

 יוגה ךמע יכ הארו ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךעדאו
 14.15 וילא רמאיו : ךל יתחנהו וכלי ינפ רמאיו : הזה
 16 קדמבו : קדזמ עלעת ירא זכיכלה* ךינפ ןיא םא
 אולה ךמעו ינא ךיניעב ןח יתאצמ 'כ תצופא עדו
 רשא םסכעה ללכמ ךמעו ינא ונילפנו ונמע ךתכלב
 ז7 תא שפג השמ לא הוהי רמאיו ! המדאה ינפ רע
 יניעב ןח תאצמ יכ השעא תרבד רשא הזה רבדה
 19 :ךד%בכ עזרא אנ ינארה רמא'ו !םכשב ךעדאו

 676 ו עת. %

 110,199,221.  השמ -- שמ 0ק.146 6. האר הוהי לא הש
 גס, 4. 10. רמא , 157 -- רמוא 84,120.193 ; קזנתס 1

 253. -ילא ,1ננ. | לעה -- לעהו 80 -- םכעה 150. - ינתעדה
 80 -- ינתעדוה גננ --' קתומס | 4. ימיע 1. תררמא

 -- תררמאא 6. תראצמ -- יתאצמ 4
 13. ךיניעב - - - - התעו , 70. | התעו --ו נק. 85 ל.

 יתאצמ --י,126. - 4 ךיניעב 36 אצמא , 199. | ךיניעב 1"-

 הוהי ךיניעב 184. | ךיניעב - - ( 7 ) - - ינעדוה , זסז. | ינעדוה --

 ו . 81. 217 -- יניעידוה 13, 69 84, 152 -- ינעידוה 4, 5: 66 7
150 ,116 ,120 ,126 ,111 ,100 ,108 ,104 ,95 ,89 ,80 :18.75 

 166,178,181,18ס,212:249,25%3;190,191, 200, 264,270, 2 |

 292, 288, 601, 602, 603, 674,680 ַ; קנבס 8

 -- שעידוה 186. | אנ 2". ד. תא ,168,688, * ךיכרד עו
, .132,110 ,120 ,108 ,107 ,84 ,80 ,69 ,18 ,17 :12 

 186,190, 192,196, 2%3, 602, 6%0 2, 61,674, 680 ; קתותס 2

 4,81,125,168 : 06 10%. | ךעדאו-- העדאו 110. | |עמל--
 ןעמל םבשב ףָפ. | יוגה , 18 -- אאא יוגה ף-

 14. יתוחינהו 193, 232, 674; ננס 81 -- יתחינההו 00
75: 80, 89, 107, 108, 132, 162, 170, 171,186, 190, 2032, 4 

 264 : קזועגגס 4

 15. ןיא םכא ןילא 2.188 11ס. | וילא , 232. | ךינפ ןיא =
 ךינפ יצמ ןיא 8. | םביבלה , 84 -- םכיכלוה 136,

 192, 674, 686 ; קזנתס 4 ונילעת 4: 9: 13: 69 5

 107, 109, 212, 282, 283, 674 ; קזותס 4.

 16. אופיא 5.17: 60: 75: 80, 84, 95, 107, 120, 150,160, 180 -
 103: 196, 244, 247, 248, 240, 200, 603, 615, 674: קתותס 1

 168 ; םטמ6 686 -- אפ'א 112,152,232,601, 680 ; קוס 00

 -- הפוא 108 --הפא 1פ9- | ךמעו -- -- אולה , זסָּג. אלה
,152 ,116 ,132 ,120 ,100 ,108 ,107 ,94 ,94 ,80 :69 :13 :4:9 

 196, 227, 210, 244, 251, 674, 686 -- או [טק. 3 1. ונמע ,

 170 -- ךמע 1סְֶד -- אונמע ף.  ונילפנו -- +
 17. הזה רבדה תא ק.245 7. תא -- לכ תא 1%0-- פאט

 -- א תא 100-- .680. - תרבד רשא הזה טק. 6
 13. הזה \ 232. ' תרבד רשא , 18,686. .תרבד -- ת 19.

 השעא -- השעת 18. | יכ --ייכ ךל 6. | יניעב , 22.
 18. יניארה 18, 6, 80, 81, 84, 100, 116, 227, 232, 674, 0
 -- ינארה צאהח 2 תא ,129.. ךידובכ 13, 69 -- ךדובכ 4,
, ,80,100 ,84 :9,17,18,10 ;6 

 193: 212. 244, 262, 260, 674, 680 ; קתותס 2, 81,168,173 --

 קזותס ךידבכ 86 -- ךיכרד 9-

 - -- ןטאבהו - - -- רדר דרדהד
 %להאה - - אובכ ------ 77

 וכו - - 7 - )אר]

 0-50 ה ו - יו ומקו

 ו ב ג שמי ב, ו

 ךיכרד - ------ררדדדרדרחהה-ה

 --דה ד - ינלעת 'לא סיכלהה - - - - - -
 - רח חח חד דד ההדחה חה ,%*ןפא - -

 - - הד רד דחה חה ונאלפנו - - ----

 בפ ו

 5 ג תת. צץ

 6. .בירוח 7.

 7. קיחרה 61, 64, 65,183. | הוהי -- הוהיא ( כ 4.) 7.
 הנממל 26,

 8. תראצכ -- אובכ 6%. | וטיבהו 5",
22 

 10. דומע 2"-- ) \ 61, 63, 64, 65, 066, 14 להאה -- להא

 6% -- לאה 5.

 1. הנחמה לא בש 00.246 63. | להאה --לח גת.
 12, ןרא 2

 13. ינעדוה -- ינעידוה 64, 66 -- יניעדוה 66. | תרא אנ--א א
 טק. 8. 1.

 14. יתחנהו -- ח , 61 -- יתנחו 2.

 15. םכא קמתוס רמא 6%. | םביכלהה -- שבינלה .
 16. ופא -- אופא 61, 63, 6%, 66, 127,181, 4. ונלפנו

 -- ונאלפנו 61: 63: 64; 6%, 66, 127, 193ג. | ינא קזנתתס 015 6.
 18. ינארה -- ינאירה 66 -- ינאנרה 71.

 תתתתו

 6. רא ק. 4 +. ברחה 1,17,18, 60, 80, 83,

24 %6 170,100 ,107,108,110,111,128,120,132,116,1%2 

 ו 2004

 7. חקי ,179 -- קי שגנ 95. | הנחמה ןמ קחרה , 18. | ול 2"
 109.  דעומ - - - - - - היהו , 13. = לא , 94 -- טק. 0

 ץוחמ 2" , 0-

 8. לא השמ -- לאה השמ 1755.  השמ 1", 0.  להאה --להא
 ז62.  ומקי 0 81, 4.9. 6 1[

 249,686. לכ ; 5.  חתפ -- תפל 152. | ואוב
 ף. אובכ 11,151,173,196,223 ג קתותוס 81, 4. רמעו --

 ן.66.  םבע -- כע הוהי 3.

 ף,10. הארו - - - להאה טק. 6
 ף,זס. להאה - - (10) - - רבדו , 4.

 זס. דומע -- ו (0ק.זג\ 4 םכעה -- -- דמע ₪.
 124. | רמע -- דמעו 69,120, 1ף0 -- דמע א 109 -- דמוע 2

 קזוגגס 168 -- דומע קוגתס 106. = ולהא -- הלהאה קענתס 0,

 וז. לא 1"-- םכע 60.  רבדי--', 95,136. שיא

 הנחמה לא בשו , 69. | ןמ ןב,זוז. אל רענ -- אל רענ אל
 75. רענ , 89,686 -- טק. 8 9. אל -- אול 136. שימי -

 שיזמ א שמ 6

 12. האר --האר הוהי רמאיואאא%% 69. | רמאיו -- הוהי רמאיו



5. 1 

 פכשב יתארקו ךינפ לע יבוט לכ ריבעא ינא רמאיו
 רשא תא יתמחרו ןחא רשא תא יתנחו ךינפל הוהי
 אל יכ ינפ תא ת*ארל לכוה אל רמאיו : םחרא
 יתא זכוקמ קדנה הוהי רמאיו : יחו םפדאה ינארי
 ךיתמשו יד*בכ רבעב קדיהו : רוצה לרע תרבצנו
 יתרפהו : ירבע דע ךילע יפכ יתכשו רוצה תאאראקנב
 : וארי אל ינפו ירחא תא תיארו יפכ תא

 אאצאזט

 שכינבא תח*ל ינש ךל לפפ השמ לא הוהי רמאיו
 עכירבדה תרא תאחאלה 'לע יתבתכו שכינא>ש*ארכ
 : תרבש רשא םכינאש*ארה ת*חאלה לע ויה רשא
 ערפצנ יניפ ירה לאי רקבכ .תילעו .רקבלי ןנכע הזהה
 פכגו ךמע הלעי אל שיאו :רהה שאר לע םש יל
 'לא רקבהו ןאצה וכג* רהה "לכב %ארי 'רא שיא
 תחאל ינש *** לספיו : אוהה רהה לומ לא וערי

 ירא לעיו רקבב השמ סככשיו שכינאש*ארכ ?םכינבא
 תחאל ינש ודיב חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ יניס רה
 ארקיו שכש ומע בציתיו ןנעב הוהי דריו \ : םםינבא
 הוהי הוהי ארקיו וינפ לע הוהי רבעיו : הוהי סכשב
 רצ ) : מאו דסח ברו שכיפא ךרא ןונחו שוחר לא
 אל קרקנו זראטהו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דפח
 לע% םכינב ינב לעו ןכינב לע תובא ןוע דקפ הקנו
 קרצרא דקיו השמ רהמיו : טשםיע*בר לעו שכיש*אלש
 ינדא ךיניעב ןח יתאצמ אנ שא רמאיו : *וחתשיו

 עפ

 םכינשארכ םכינבא ינשארכ 106. | םכינבא -- םכ , 132-- םכונבאה
 7 םפינשארכ , 5 -- םבינושארכ 69, 120, 102, 253 : קנס

 81.  יתבתכו -- בתכאו 650 11 --י \ 665. | תחלה לע יתבתבו
 םכירבדה תא 218 129.  םבירבדה תא תחלה לע נק.

 תחלה 1%-- תוחולה פָג,674 -- תוחלה 9. | תחלה ---- תא
 16.0 שא =כירבדה תא 4טק דג 6 00תקלה 27-- ת 9

 -- תוחולה פג, 674 -- תוחלה 9,69,170. = םבינשארה -- א
 151 -- םבינשארה םכירבדה תא 80 -- םכינושארה 103 2:

 קעותס 1. רשא 27-- רשא םכשא ררבש רשא -=-

 ש ף טק. < 4

 2. ןוכנ , 196 -- 7; 1.

 ני, כ ור
 4. שיאו -- שיאו ןמ
 לא :, 6

 תילעו -- ת ,1

 ה 065. שאר 2

 ךמע , 69. = כנו --ו ,1-
 םכג , 18 -- םבגו 84, 120, 18: 42

 לא -- לע 1,

 686. | ןאצה -- ןאצהו 18. | לא 2", 120 -- 28 60. | לא
 עפ 18%. - לומ -- לומ מא 106. | אוהה -- א ,4.

 4. לוספיו 129. | תחל ג 28 10 -- תוחול גְסָג -- תוחל 9
 253 -- זרחול <. םבינשארכ -- םכינושארכ 13, 253, 674 -

 ?ינושארכ 9-  יהשמ 232. 7 רקבב 00 18 2. לא
 ותא הוהי הוצ רשאכ , +. הוהי ק.145 99. | ותא -- ותא

 השמ תא 232 -- ותוא 193 -- ; 4. | רחל 2%-- תרוחול
 674 -- תוחל
 ף. םבשב

 6. רובעיו 674. = = וינפ , 69. | הוהי 3", 171. = ןונחו -- ןונחו
 הוה גז | רפה ל

 7. רצונ 9 -- רצנ 10 42 6נ 65. 8, 13.17: 18, 60, 75: 80, 81,

 80, 95, 101, 102, 107, 108, 10 זז, 7

 152,153:155.158.170,176,178,181,186,1ס1, 193,196, פס

 212, 233, 244, 253, 260, 200, 270, 282, 280, 680, 686 ; קזותוס

 94 םכיפלאל -- ל 2", 107. | אשונ ף,17, 103,680. | ןוע 1

 -- תונוע 153. | עשפו ,\ 69 -- םביעשפו 153. | דקופ

 ןוע 2"-- עשפו ןוע 4. רובא , 236 -- ! 18, 80, 94+,

 104, 135; 251, 200, 270, 0: קזותוס 8,82 ; םטתס

 םכינב ינב לעו , 84. = ינב , 109 -- ינב לש זז -- םבינב 4
 לע 2%-- לעו 17,100,181,686 ; קזותס ). םכיעבר -- םכיעבר

 יאנשל 104 -- םביעביר
 8. וחתשיו -- ווחתשיו 10, (סזט6 4

 9. ךניעב 260. | ינדא 1%-- הוהי :,,,909
 66% -- 109. אנ ; 66%. | ינדא 27-- הוהי

 181, 60% == ינדא הוהי 199, 6 וניברקב 13, 80, 109, 2

 5 .א 0 2. 1

8 

9 

 010 א 4

2 4 

 ל --

8 

 --  ממ ה ט פ 5 0% 7 0-07 -

 2 ח![]ו90מם₪חס ב..ן תוריקנב

 ו-2 -- בר ו .([43ב

 תוחולה םכינושיארכ

 סינושיארה תוחולה - - - - - -
 יוהו

 - - רקבאו ןאצ* םשגו - - - - הארי

 חול - - השמ

-( = = == - - = = == 

 לעו
 --77- - ה ה ה !םםעובר - - םישילש
 ; יוחתשיו

 ץ ₪ 5 4 1 ה

 19. ריבעא -- ' , 66. | 'תנחו -- יתנחהו 61, 4.
 22. זירוריקנב -- * , 4.

 1. זרחול -- תרוחול 61, 63, 64,66,18. | םםינבא -- א ₪.

 עץ 14. 2. תרילעו =- תילעהו 221, = לע -- לא .

 3. וערי - ע ,1. :
 4. תחול 1*-- תוחול 61.64, 18. | לא --לע 127. | הוהי \

 64. = תחול 2*-- תוחול 61, 64, 184 -- תחל 464 110.
 5. בפיתה -- בצת 1. 6. ריבעיו
 7. האטחו -- ו - לעו 2"-- 1 \ 63: 64 5. 1

221,0. 

 3 ע .

 19. ונא ,178. | לכ -- לכ תא (-
 ךינפ לע -- ךינפל 251.  יתנוחו 89--'תונחו 1336 --יתינחו 4
 א גי קי ג ןוחא כ 17, 18, 60, 81, 2

 116,176,180,193.196,212,260. יתמחירו 69. | תא 2.

 רשא 2" 0.
 20. תוארל 4, 6, 9, 60. 84, 106, 107, ,,57
 192, 190: 232, 4 2523: 074, 680 :  קצנתמס 2

 128,155. - תרא \ 1,969 4 ינפ -- ינפא 6,

 בם טק 4 0

 21. הוהי -- גזה, 360. השמ לא 190.  םבוקמ -- םכוקמה 9.

 22. רבעב -- ארבועב 69 -- רובעב 2
 191,103: 212, 200, 264,674 -- רבעכ קענתגס 100, 10716 4
 . ידבכ --ידובכ תא 69--ידובכ 2

 181,193 4. יתכשו -- יתוכשו 155, 192 : קחותגס 168 -

 יתכסו 81, 74. יפכ -= פפו תא יס, רע , 18, 686 --

 לע 1

 22, 21. יתרסהו :ירבע ---- דע ךילע יפכ תא יתרסהו :ירבע
 *תרפהו ירבע 99 4

 , 23- יתוריפהו 13, זֶסָּג -- יתריסהו 4, 18, 60, 80, 84, 95, 7

 108, 120,132,116,151,170,186,106, 232, 244, 2483 זס

 10 -- יתורסהו 81, ץגומס 2892. | תא 0

 תריארו -- תיארו לע 69 -- יתיארו 12 -- %תיאָרו 3 -- תאאר)
 129.  'רוחא 81,זֶסָב,196 ג קונמנס

 יבומ --.ו ,-

 1. השמ לא 28 80.  לוספ ס,זֶסָּב ג קחתס 60. ינש -- תא

 ינש 69. | תוחול גָפָג -- תוחל 5:9,69.  םבינשארכ םבינבא =
 ו , '



 פפתב

 תחלפו אוה ףרע השק זכע יכ ונברקב ינדא אנ ךלי
 יכנא קדגה רמאיו | !ונתלחנו ונתאטחלו ונ*נועל
 אל רשא ת*אלפנ השעא ךמע לכ דגנ תירב תרכ
 זכעה לכ קדארו שיוגה ללכבו ץראה לכב וארבנ
 אוה ארונ יכ קדוהי השעמ תאיוברקב התא רשא
 יכנא רשא תא ךל ר*מש :ךמע השע ינא רשא
 ינענכהו ירמאה תרא ךינפמ שרג יננה כויה ךוצמ
 רמשה : יסוביהו יגחהו יזרפהו *%%*%*< יתחהו

 אב התא רשא ץראה בשויל זרירב תררכת ןפ ךל
 עכ*%תחבזמ תא יכ + ךברקב שקומל היהי ןפ הילע
 וירשא זראו ןורבשת םש%%תבצמ תראו ןוצתת
 קרוהי יכ "ךחא 'ראל הוחתשת אל יכ : ןותרכת
 בשויל תירב תרכת ןפ :אוה אנק ירא ומש אנק
 ארקו ושכהיהלאל וחבזו שכהיהלא ירחא ונזו ץראה
 ונזו ךינבל .ויתנבמ תרחקלו : וחבזמ תרלכאו ךל
 : ןהיהלא ירחא ךינב תא ונזהו ןהיהלא ירחא ויתנב
 : ךל ;רשעת צל .הכסמ +הלא<
 ךאתיוצ רשא< תרוצמ ללכאת ימי תעבש רמשת
 ןראצי בבאה שדחב יכ ביבאה שדח דעומל
 רא*כזת ךאנקמ "לכו יל שחר רטפ לכ |! םירצממ
 זכאו השב קרדפת רומח רטפו : השו רוש רטפ
 קרדפת ךינב* **% רוכב לכ* ותפרעו קרדפת אל
 שכויבו דבעת שימי" תרשש : םקיריינפ וארי אלו

 תעהב

 13. תא -- םבא 11,200: קנס 9- | םכתוחבומ 4

 ןורבשת םכתבצמ תאו ןוצתת !טק.:45 175. | ןוצותהת %
 674;181,103 --ןוצאתת 69,136. םכתובצמ 4,131,193, 64-

 וירשא -- ו , 109. | ןותרכת --ת 2" , 152 -- | , 189 --ןותורכת
 13; 103: 674 ; 10:66 107 -- ןוערגת +.

 14. רחא 1, 4: 5, 6: 8, 0; 13, 17, 18, 10 60, 75, 7

571 ,,,, ,10 ,108 ,107 ,102 ,101 ,5 
 158,170,175.176,177,178,184,186,180,1%2,15%,ז01) 19

8% ,282,281 ,270,271 ,261 ,260 ,20 ,244 ;212 :221 ,106 

 389 2, 602, 6ף0 2, 674, 6850, 686 ; קח תס 99. | אנק 1%-- הנק
 106 -- טק. ע4. 1.

 15. רורכת 674. = תירב , 221. = בשיל
 132,158,186,2%3. ונו--ז ות. 40 4. םכהיהלא -- ןהיהלא
 1,75: 80, 106, 107,125, 136,150,170, 225, 212, 616 ; קתותס

 12,10)--םכה 132 -- םביהלא 202. םכהיהלאל וחבזו

 ,111,18%.  םכהיהלאל -- םכהיהלאל רחא 100, 132 -- ןהיהלאל
 126; 226, 232 ; קזנס 1. ךל ארקו . 191. = , תרלכאו =

 תל
 16. ירחקלו -- תרחקלו רלכאו 2.

 זסז,152,193, 242 -- ךיתנבמ קזוגתס 120. = 4 ךינבל 34 ךתיוצ
 ססממ. 18 [טק.14 ז02. | ונזו -- ונח נו 107. | ויתונב 4, 1ֶסָב =

 ךיתונב 9. ירחא 1" 9. ןהיהלא ירחא ךינב תא ונוהו ,
 170. | ןהיהלא 1%--- םכהיהלא 84, 674 ; קזנתוס 100. תא ,

 ירחא 2%"-- וירחא 75. | ןהיהלא -- םכהיהלא 4.

 ויתונבמ 4, 6, 18, 6 <

 18. גח תא טק.:ג. 75. | תא 076 תאו 139.  גח , 0

 תוצמה --ו,152.  רומשת ף,13,129,184. | לכאת -- לכאת
 וילע ז -- לע לכאת 212. | תוצמ -- ו , 200. | רשא -- רשאכ

 60 84, 129, 150, 158, 181, 196, 200, 240, 254 ; קזנתתס 74.

 ךיתיוצ 1, 4, 6: 9: 17: 60: 75, 80, 81. 84, 80, )5%, 90 107, 108,

 10,111,120,132,152,158,160,166,170,171,175ף,

 193: 232, 244, 260, 264, 602, 603, 615, 674, 680 ; עתנתגס 4
 155,168,זֶלָג- | דעומל --ו , 244. | שדוח סבג קונמס 6.

 ביבאה שדחב יכ , 152, 170, 674 -- 28 7%. | םבירצממ ---
 םכירצמ 6.

 19. לכ -- לבו 6
 יל. 84, 107 -- אוה יל 86.  רטספ 4 :

 20. רטפו -- רטפוא ז%- רומח -- ו \ 18, 10, 152, 2:
 תטמס 158. | הדפת אל םכאו השב , 80,170..- השב -- הדשב
 196. | הדפת ךינב רוכב לכ ותפרעו , 107. = ותפרעו -- ופרעו
 0. לכ ---לכו 1.4 90, 84, +,

 ז12, 150,158, 184, 193, 106, 100, 200, 22%, 212, 300

 61 5, 674, 683 כ : קונתוס 04, 100, 177 ; תטמס 168 -- לכבו 4.
 רוכב , 80 --ו , 109,279, 282,283, 284. ךינב--ךינבב םכדא 9

 --ךינבב 132.  אלו--ו 181--אלו ותפרעו 90 םכקיר --םכקיד 1

 םכחר רטפ -- םכחרטפ 6.

 אש ₪. אאאול]
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 17,18 תרוצמה גח זרא

 ץגת1₪ 6.

 2 5 גז.

 שו ב 4 ש-א 1 = ונינועל
 = - - - תואלפנ -----ה-רדהרדהה*ה

 שה רומש -- - --- 777 -
 ירמאהו ינענכה - - - - - -- 7-7 דהדד
 - --ררד ה דהדדידדהד ישגרגהו - = - -

 זכה'תחבזמ - = - - ---ה ה הה- וילע
 קכהירשא %או - - - - םהיתבצמ --- ----
 - 77 רחא -----7 .- דזה - -

 --7-77- ךאנב - - ונזהא - - - - - -- -

 ךיתוצ רשאכ ---------ר-דהדדה
 זראצי ןב ד

 ריכזת ךננקמ - - - - - -----רדדדה

 - - - ךינבב זכדא - - לכו - - - - ונדפת - -
 --ידדדדדח --- םקה ------

 5 א.

 9. םכע -- םכ ₪6 ר 127. | ונינועל - ה
1271 ,66 ,6% ,62 ,61 

 וארבנ -- רב 66 ו [0ק.ז4- 74.
 רשא -- א , 64 -- ש ,5.

 זז. יננה -- ננ טק.
 12. רשא -- רשאא 74

 1. םכהיתוחבזמ 4
 םכהירישאו

 14. הוהתשת -- יוחתשהת , 1

 15. ירחא -- ר ,6-

 . ונוה -- ונזהו 63, 64, 6%, 66, 127, 1933, 221, 363 סט,

 תא ,7. ךינב 63: 64, 65, 66, 127, 221, 14.
 18. גח -- גחא 19. =כחר , 74

 וניתאטחלו

 ארונ < אורנ 4.
 ינא -- א , 5.

10 

 אב התא טק. ₪ 4
 םהיתבצמ -- םכהיתחבצמ 5%

 וממה נמנע ננבטונ נכה לוטה כוננה ונכנס שנ

 ו

 193: 665: 674: קזותס 168. םכע ,129. השק ,166. ףרע |

 - 158 -- ףרוע 9,13:94.99.193. ונינוועל 227 -- וננוועל 1

 --- ונינועל 40 6 9: 13: 17: 69: 75, 80, 1, 4 89, 107 2

0 ,674 ,264 ,116,150,152,158,176,178,106,212,248,260 

 -- ונאנועל 12% -- 3 טק. = 4 וניתאטחלו 4:0: 7%

1 83 2 132 ,100 ,ְ10 ,95 ,84 ,80 ,60 

 196, 227, 248, 253, 282, 283: 674 : קענתס 74.

 ונתלחנו 1%

 10. יכנא 015 תרוכ +4 רב = רנן ₪

 התא -- (13) -- ךמע (טק.:45 15%. | תואלפנ 1,6.0,ז,ז70

6+ ,+ ,89 ,84 ,75 :69 

 264, 674,680 ; קמתס 4,8ז:. 4 לפב 80 לב 50 טק. עץ 4

 לכו -- ב ,129. | הארו --ו 0ק. 145 132.  השעמ תא וברקב
 ק.:4. 19. תא -- קב התא תא 18% -- תאו 100. | השעמ

 קזנתס ישעמ 1:78. | הוהי ,זְלִס. | אוה ארונ טק. 4
 ארונ -- ו ;109. | אוה , 81,111,1סָג- | השוע 9 42

 ךמע -- ְך 6א0608 טק. 8

 זז. רומש 9,129, 1פ3 --ש ת4]ט . 100- תא ז:"" 71.
 רשא ל 151.  שרוג ף,זסָגגנ קוס 60. ירומאה 120,101--
 רמאה 81.  ינענכהו --ו , 159 ; תטתס 168 -- ה, 196. | יזירפהו

 18,204: קתותס 12%.  יוחהו ,104. | יסביהו 0

 ו29,132,150,1%2 --יה טק. 280 6 --ובי (טק.140 0)1--ה,
:20 

 12. ןפ ךל גק.זג 4. = תירב תרכת ןפ ₪00.14 90. | תורכת
 152, קוס 139. | בשיל 4, ג, 17, 80, 80,100 + +,

 106, 227,236, 253 : קזותס 8 ; םטתס 1 התא ,

 הילע טפ. 1%" 6. היהי -- ךל היהי ָסָב,686. שקמל 4%

 60, 80,109, 135 --הילע שקומל 106. | ךיברקב 3,



 עז 5 34

 תאעבש גחו ! תבשת ריצקבו שירחב תבשת יעיבשה

 זרפיקת ףיסאה גחו זכיטח ריצק ירוכב ךל השעת
 תא ךרוכז לכ הארי הנשב סכימעפ שלש :הנשה
 שכיוג שירוא יכ :לארשי יהלא הוה' ןאדאה ינפ
 שיא דמחי אלו ךל*בג תא יתבחרהו ךינפמ %%%%
 ךיהלא הוהי ינפ תא תואר*ל ךת*לע*ב ךצרא תא
 םכד ץמח לע טחשת אל ! קרנשב כימעפ שלש
 ירוכב תישאר : חפפה גח חבז רקבל ןילי אלו יחבז
 ידג לשבת אל ךיהלא ?דוה' *תיב איבה ךתמדא
 תא ךל בתכ השמ ירא הוה רמאיו : ומא בלחב
 יתרכ הדלאה וכירבדה יפ לע יכ הדלאה םכירבדה
 ;רוהי שע שש יהיו |: ללארשי תראו תרירב ךתא
 זכימו לכא אל כחל הליל שיעבראו זכוי שםיעברא
 זרירבה ירבד זרא ת*ח%לה רע בתכיו התש אל
 ינשו יניפ רהמ השמ תדרב יהיו !םכירבדה תרשע
 קרשמו רהה ןמ ותדרב השמ *דיב ת*דעה תחא*ל
 ןרהא אריו :ותא ורבדב וינפ רוע ןרק יכ עדי אל
 וינפ רוע ןרק קדנהו קדשמ תרא 'רארשי ינב 'רכו
 וב*שיו השמ שכה*לא ארקיו !וילא תשגמ וארייו
 קרשמ רבדיו קרדעב שיא%שנה דרכו ןרהא וילא
 יכארשי ינב לכ *%%* ושגנ ןכ ירחאו : שםהאלא
 ! יניס רהב ותא קדוהי רבד רשא לכ זרא םוציו
 :רופכ ךמפ לע ןתה כתא רבהמ הךשמ לכה
 הופמה תא ריסי ותא רבדל הוהי ינפל השמ אבבו
 רשא %* תא לארשי ינב לא רבדו אציו ותאצ דע
 ןרק יכ קרשמ ינפ תא רארשי ינב וארו |: *קדוצי

 תפפו

 *\ 674. | רקבל ₪0ק.145 75. נח -- םכה 129. הספה -ם

 טק. ג: 196. הפפה גח חבז רקבל --רקב רע יגח בלח 2.
214 

 26. ירובב ,זלס =- ) . 158 -- רכיב 1

 27. ב5 לא 88 יתרכ [טק.ז8[ 60ם1ק30 128. בותכ 191-=

 בתכ לא 686. | םכירבדה תרא -- רבדה תדוא 18%. | םכירבדה
 הלאה 1%-- 0166 הזה רבדה זֶקְ. הלאה 1", 100. ייפ 0
 הלאה 2", 12%. 'תרכ -- ב ךל יתרכ 100 --
 1076 יתבתכ 100. | ךתא -- ך ; 69 -- '' ךתא 181. תראו--

 ,  19, 05, 181 -- לאו קזנמס 3 -- (טק. 11"
 28. בע , 80. ,   םםיעבראו -- 3 0 אל 24

 ז-רוחולה ֶסָג -- תרחולה 9.
 29. רהמ -- רהה ןמ 232, קזווס 109 -- רה ןמ ף5. | ינשו .
 232. | תחל -- םכינבא תחל 109 -- תוחול זֶסָג -- תחול 69 --
 תוחל 1:8. | רודעה 0:69, 75: 894. 7, 2 4

 השמ 2", 18%. - רהה ןמ ותדרב ;1ף90. | רהה ןמ 58 80 -
 רההמ 69. רוע ,7-

 29, 30. וינפ - - (13 ) - - ורבדב , 6, 7.

 20. ינב -- ב טק. ג 0. תא -- לא קנו\מס 67. | הנהו
 --יכ 190. ואריו 80, 84, 8, 106, 10, 120, 150, 160, 227,

 229: 253 33 תטתס 4 -- !סז6 ןארו 54.

 41. םכהלא 1*-- םכהילא 4: 5: 9: 69, 80 -- הילא 8ת.1ות. 0.

 השמ , 9,686.  וילא ובשיו , 212. = ובושו 4.5.13. - %8
 לכו ןרהא טק. 0 15% םכיאישנה 4. 5. 6, 9.17: 75: 8014

75%,,,,, ,107,10,111,120 ,104 ,9 ,84 

 103,196 226, 252: 253, 602, 603, 686 ; קזו וס 168 -- םכיאיבנה

 18-- םבאישנה 136,260. | םכהלא השמ ₪ השמ שכהלא 4

 כהילא 5, 9, 69, 80, 109,112,
 32. ןכירחאו 2 ז 58,177,181,198,1ף9, 200,250 226 2270

 228, 237, 239; 686 -- ןכרחאו 244, תטתש 489 2. = ושגנ -- גנ

 נק. 96. 110. | לכ 1%-- כ גת, דג 140 -- ,\ 158, 160 תוהזק.
 288. ינב -- תיב 129. | לכ תא -- לככ 69. - תא ,4.

 ותא , 2 יניפ רהב טק. תג
 00 מפ וש וכ ב לביו . 175. השמ 3. לע -- לא 9.
 הופמ -- הופמע קזומגס 12% -- טק. 3% 17% -- הפומ .

 14. אובבו 5, תטתס 615. | ינפל ,129. | ותא רבדל , +.
 רסי 94,232. תא75,"1.  אצו 152. | רבדו -- רבדוו 2.

 תא 2", 4- הוצי - + ,7-

 וה לןפ 6.

 מ א 0 כ. אאאזשיב
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 תועבש - - ---- הרדי דדדדדדד
 = - - ףסאה -----רררדדדדרד

 - - שארוא -- ---ר דה הד ןוראה - -
 - - דה -ךלובג ---777777 םכיבר

 = ההד ה ח תוארהל ךתולעהב == 7.

 0 2 ₪ 2 ₪ 2 > התיב - - - - - -

 ו ה0 לבש = = = = = = ₪ - שש 7 = -

 ₪ הרד תשכחו - הד ל

 --הדד ההד תוחולה -----777 ד
 - - +0 - - - חח חח דרידדדח חח -

 -ררררררדדדד %%% ןדיב תודעה תחול

 הנושו - - שםהלא ------ךרדדהד
 --דדרדרדהה םיאישנה - -- - 7777
 --רדדדרד ןלא - - - - 4707 ! םהולא

 ו ה 222 -

 - ----ררררדדריידידדדח והוצי

 5 1 ב. בג

 23. ןוראה -- ןודאה 361 0.
 24. שירוא- 63, 64, 66, 606.127,181,22ז. | *תבחרהו -- ח 4.
 ג 127. | ךצרא -- ךרצרא 66. | ךתולעהב == ה ,%%

 127,18%--1.63. | תרוארהל -- ה ,.

 26. התיב -- ה ,. 63: 64. 65, 127 4
 27. רירב ,127.  לארשי תאו , .

 28. םביעבאו -- םכיעבראו 63, 64, 6%, 66, 127, 2

 29. ינס -- יניס 63: 64, 65, 66,127,221,363. | תחול -- תוחול
644 

 21. םכהילא 1%-- הי קזנגוס כה 127. | הבושיו -- ובשיו
 64, 66, 127, 183 -- ובושיו 656, 4

 אל ,.

2 | 

 כ:

 21. דובעת ף.17.3899 2.  *עיבשה ,129. | רובשהת

 זרבשת ריצקבו שירחב , 157. | שירחב --י 89. | ריצקבו
 150.  תבשת 2%"-- תובשת 4.

 22. גחו -- 1 , 54. | תעבש -- תועובשש 674--

 תועבש 1, ף, 69,109 -- תעבשה 686. | ךל ,132. | ירכב 9
 126,160 -- ירכיב 103 --'רוכיב 674. | ףסאה 6, 69 1

 22%. | תפקת 60 0. :

 21. הנשב םבימעפ שלש , 0% -- 0ק. 185 0- שלש
 תבימעפ -- םכימעב םבימעפ 106. | ךרכז 60, 10, 109, 89 5.
 תא -- לא 75, קמתמס 2%1.  ינפ -- הוהי ינפ 1פְס. | ןודאה ₪

:152,168,181,101 ,112,150 ,111 ,10 :95 ,84 :80 ,60 .17 

 2%2; 260, 264, 674, 680 -- דאה טק. = 1.

 24. שירא 10,190 -- ' ג 0. ךינפמ -- ךינפמ דג 4-
 יתבחרהו -- יתמרחהו 69. = ךלובג 3: 4: 6: 9, 19: 60: 75: 80, 5%
 94. 980, 95: 108, 111, 12ס) 112, 152, 158, 170, 181, 101 9

 212, 245, 249; 252, 253, 260, 674, 680 ; קענתס 3 5-
 אלו --ו,181.  דומחי 6:0,13,84-- ד תק, 0

 ךתולעב :11,152.101, 7, 239 : קזנתמס 4 תירוארל ל

7 ,+ ,519 ; ( -- 674 
 227, 240, 262, 615 תוגז5. 686 -- תואריל 100. | תא 2", 2
 104,199. - ינפ 0:6 ךינפ זזז1- | שלש לע 104. | םכימעפ

 נק. 136 : |

 2%. אל -- אל הארי 107 -- אלו 4,120. | טחשת -- טחשת
 הוהיל 146 -- חבות 22000.23,18. = יחבז -- טק. דג[ 120 -



 1 אן

 וינפ לרע הוסמה תא קרשמ בישהו קדשמ ינפ רוע
 : ותא רבדל ואב דע

 א%%ט

 ללהקיו

 רמאיו לארשי ינב תרדע לכ תרא קרשמ ירהקיו
 תאשעל ;דוהי קרוצ רשא םירבדה !הלא שכה*%לא
 יעיבשה םכויבו הכאלמ השעת כימי תשש : שסתא
 קרשעה לכ הוהיל ןותבש תבש שדק שככל ;ריהי
 זככיתבשאמ לכב שא וראעבת אל :תמוי הכאלמ וב
 ינב [זרדע לכ לא קרשמ רמאו. יי !תבשה שכרו
 ! רמאל הוהי הוצ רשא רבדה קדז רמאל 'לרארשי
 קראיבי ובל בידנ לכ הוהיל המורת שככתאמ וחק
 זרלכתו : תרשחנו ףסכו בהז ?דוהי תמורת זרא

 שכ%ליא תראעו : םכיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו
 ןמשו : םיטש יצעו םםישחת תראר%עו םכימדאמ
 ; קכימכה תרטקלו החשמה ןמשל שכימשבו רואמל
 ילכו : ןשחלו דופאל וכיאלמ ינבאו שכהש ינבאו
 ! הוהי הוצ רשא לכ תא ושעיו ואבי שכב בל שכח

 ויפרק תא* והסכמ תאו ולהא תרא* ןכשמה זרא
 ; וינדא תאו וידאמע תא* ואחירב תא* וישרק תאו
 זרכרפ זראו תרפכה תא* וידב תאו ןאראה זרא
 תאו וילכ לכ תאו וידב תאו ןחלשה תא :ךסמה
 הילכ %* תאו רואמה תראנמ תאו : שינפה שחל
 : רואמה ןמש תאו היתרנ תאו

 קרשרפ

3 

 9. ראמל 4 ד 90) " 80, 100, 152, 158, 181, 2סַז,

 299 2, 686. | םכימשבו -- םכימפב 196 -- | +,

 ןמשל -- ןמשלו 196. | ררטקלו -- 'רטקל 9 -- תרוטקלו 2
 193 -- ר ,%.

 9. ינבאו :%-- | ; 9: 80,128,181. | םכהוש םכיואלימ

 193-- םכיאולמ 9, 109, 260 ; קזנמס 1689. דפאל 0

729,,, 1 ,107 ,101 ,5( :80 ,54 :83 12 ,18,75,80 

9 ,249,251 ,245 ,106 ,152,158,160,170,175,179,181,186 

 601 , 602, 4. ןשוחלו 1-

 | 10. לכו -- לכבו 152. ואובי
 תרא ,

 זו. ןכשמה קת. 36 4.
 199: 232 3 קנותס

 לכ תא -- לככ ו

 תרא 2%-- ראו 0%
 ולהא -- הלהא ף. | תאו 1:"-- תא 2
 104. והסכמ -- והפכשב 9%. | תא 3"-- תאו 2

 קונתס 9 -- , 251.  ויסרק -- ושרק 18,196. | תאו 2"--!

 וסק,108- 5 תא ןישרכיע 4-וחירב תש תא 4"-- תאו
 7 וחירב -- ויחירב 6, 0, 13, 18. 60, 9

9 ,157 ,152 ,151 ,112 ,120 ,111 ,108 ,107 ,104 ,89 ,84 ,80 

 101.227:944.247.249,251,260,271 2,659'ק: קנבס 5

 -- ויחרב 232, 248. | וידמע תא , 89. | תא 5"-- תאו 0

 60,129, 189,200. | וידמע ---* , 615 -- 'דומ,ע 9

 80, 84,103,168,111,12ף, 120, 170, 181, 103, 200, 247,

 249, 4. וינדא =- * ;, 5-
 12. חרא 1%-- תראו 69, 75, 19 + 4 ןראה 4
 וידב תאו 6סת. 13 , 1 ןראה -- ה , 619 -- ןוראה 4 9
 108,100,120,133:193. - זררא וידב 104.  קךא 2י--)

 1, 2ג 4, 5, 18, 60. 75, 81, 84, 89, 2 2 1

,232 ,227 ,22% ,221 ,200 ,10 ,106 ,186 ,160 ,152,158 

 2989 2, 2, 602, 60 -- 1טק.ז4. 11809416 ז-ררפכה --- ןמש

 1ררפכה 80 -- תרופכה ז-ררכרפ -- תכרפה 84, 100 --

 1-רכורפ

 13. תא 58 18 -- תאו 84,100,120,103. ןחלושה
 לכ תאו וידב -- ןחלשה תא ךסמה תכרפ תאו תרפכה תאו וידב
 לכ תאו וידב תאו 89. | תאו וידב ,111. | תאו וילכ לכ 4

 80. - ויליכ 7.
 14. תראו :"-- תא 4,198. | תררונמ

 "רואמה 1%*-- ו, 80, 100, 125, 0 166, 1. הילב -- הילב לכ

 202. היתרנ -- היתרינ 7. היתורנ 9, 13; 129: 150

 רואמה 2"-- ) \ 5, 100, 150, 181, 4

 14,1%. ןמש ---.- - רואמה ,, 7.

 .תרטקה חבזמ תאו

 ד 4 6 ג. 5 א 0 כ.

 א-ת שה התאו 47 נה זה ד --וסוה

 שו 7

1 160% - 566/10 

 = ו 1 = == הוה קשה ה ו ב 1
 תושעל - ------רדדדדהה םכהילא

 - -הררהררהרההח השע -----דרדהחה 2

 וככיתבשומ - - - - ורעבת - - - - -- ה-7 3
 == - = = == ₪ ו = 9 5 = 4

 %איב ---- ה הר דידירודדח ד 5
 זרלכתא - = - - ףסכא -----77הה ד 6
 שיליא תרועו - - -- --- רד ההד 7
 סל כ כשש תרורועו - - - - 8

 ב א | ה שו בועדת ו ו ד ה דע 1 ל ו ב 90

 - - ה הרד 77 השעאו או ------
 קה של יח ה ונוחה הסה] ל = יל

 - 7777 וידומע תאו ויחירב תאו - - - - -
 - - ההר ההדחה ד תאו-----|ראה--- 2
 ו = כ ו ו ו 0 -- 230 13

 - - לכ - - - - - תרונמ תא* - - ----5 4
 רו תא* - - - - חד 7 7 7 ח%%% 00% 15

 0 א. 59 צב 1

 2. השעי -- השעת 36 11.
 %. בידנ --' ; 61, 64. תא ,7-

 7. זררועו -- תורועו 63: +,
 127 -- תורעו 1.

 . 0084. (0ע66 018 -

 . תא -- תאו 6 0.

 תורועו -- תרועו 6,
 זז. חרא -- ראו

 11. לכ תאו וידב 0. 1" 1.
 15. תרטקה 00.18 1

 עב

 4%. לארשי ינב -- השמ ינפ קוזחס 128. | ינב -- ינב תא +

 לכ 4 השמ 1" 34 רבדל 0 786. 14

 השמ ינפ רוע ןרק יכ , 18 -- 555 80. | "יכ , 232. השמ 12
 18.  דע--לע 2. ואב -- ואוב 0% 14

 1. תא השמ להקיו 116. תגנסונפ. 120. להקיו ץסא תוג]ס, <
 סזת862 ; 102,116 -- ת01]34: 0.19.75, ,,,,,7

 1 80, 260, 271, 277: 279, 284, 284, 286, 100 '1 --, 69. תדע --

 ת,6פ.  לארשי -- לא (טק.ז86 81. | םבהלא -- םבהילא 2
 108,109,129 --'הילא 9. הלא -- םכהלא 112.  רךשא 51: 0.
 הוחי , 191. * .תושעשעל 7 1 75, 80. 84, 7
14 ,244 ,232 ,101,196 ,152,180 ,108,111,120,142,116.150 

 260 ; קזומס 81, 100, 4 םכתוא +
 2. השעת ; 5--השעת דבעת זֶסָג. יעבשה 69. שדק זוז

 -- ד קת. תבש עט גֶדָג- | הוהיל , 107 -- הוהיל כ

 צ0). | השועה וְסָג. וב !טק.זג8 1600 1895-- הב 0 -

 659 2. תמו -- תמוי תומ 6.
 3. לכב שא --לכב אשא זז. שא -- תא 107.  םככיתבשמ
 -- םככ , 8ח.1ות. 140 --' , 61% -- םבכיתובשומ 193-- םככיתבשומ

 6,110,166, 247 % קזווגס

 4. השמ -- השמ הוהי 152. | רדע לכ ,ז07. | ינב , =
 מאל ד" 26. + 'הוהי | 091967 '  ךמאל 2

 5. הוהיל , 129. ובל \ 69 -- ) 153, 076 16)- | האבי 2

 -- היאיבי 89,193 -- \ 196. | הוהי 4,110. | בהז
 6. תלכתו --ו ,152. | ןמגראו -- ג; 17. | תעלתו 0%

 ןסְט,וזנ,:ףס. | ששו, 4

 7. זררעו 1%-- זררועו 9--- תורעו 1פ3- = םביליא 5, 7,
 61 5 -- םבולאי 109 -- םכילא 5, 18, 6, 0

 132,150, 13,225, 228. 244,247,2ף1 -- םכלא קצותס 7.
 םכימדאמ --- םכימדאמו 196. | תרעו 27-- תורועו

 םבישחת ל 7. יצעו -- ישעו 5.



 פתפתב 5

 זשכימפה תרטק תאו החשמה ןמש תאו וידב תראו

 הלעה חבזמ תא : ןכשמה חתפל חתפה ךסמ תאו

 ככ תאו וידב תא* ול רשא תשחנה רבכמ תראו
 תא* רצחה יעלק תא : ונכ תאו ר*יכה תא וילכ

 תא : רצחה רעש ךסמ תאו הינדא תאו ויד*מע

 ! שפהירתימ תאו רצחה תאדתי תאו ןכשמה תאדתי

 שדקה ידגב תא* שדקב תרשל דרשה ידגב תא*%

 לכ ואצוה | + ןהכל וינב ידגב תאו ןהכה ןרהאל

 שיא לרכ ואאביו +: השמ ינפלמ לארשי ינב תדע

 ותא וחור קדבדנ רשא %%* לכו ובל ואשנ רשא

 לכלו דעומ להא תכאלמל הוהי תמורת תא ואיבה

 פכישנה לע זכישנאה וא*ביו :שדקה ידגבלו ותדבע

 זמוכו *%*%* תעבסטו כזנו חח ואיבה בל בידנ לכ

 . בהז [רפונת ףינה רשא שיא לכו בהז ילכ לכ

 ןמגראו תלכת ותא אצמנ רשא שיא לכו : הוהיל

 שכימדאמ שכ*ליא תראעו סכיזעו ששו ינש תעלותו

 ףסכ תמורת םכירמ לכ* : ואיבה שכישחת תאראעו

 אצמנ רשא לכו קדוהי תמורת תא ואיבה תשחנו

 לכו :ואיבה הדבעה תכאלמ לבל זםיטש יצע ותא
 תרא זדוטמ ואיביו ווט זרידיב בל זרמכח קדשא
 תאו ינשה תעלות% זרא* ןמגראה תראו תרלכתה

 המכחב הנתא ןאבל אשנ רשא וישנה לכו : ששה

 ינבא תרא ואיבה שכ<א*שנהו |! סכיועה זרא ווט

 זראו : ןשחלו דופאל םיאלמה ינבא תאו שהשה
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 ד 1.
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 ןשחלו --- ןשחהלו 1.
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 17 פג
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 248 ; קנומס 8 -- הידמע 4. | הינדא -- וינדא קנווס 4
 תראו 2%-- ו ,.

 18. תרא -- תראו 60,84,181,101: קנס

 תרדתי 1" -- תודתי 13. = תדתי 2", 8,170 -- תודתי 193. -
 רצחה , 80 -- בס רצחה 85. ]ות. 1. | תימ תאו טק. 35 1.

 תאו 27, 7. םכהירתמ 8, 0, 18,6ס, 89, 4
 19. תא 1"-- תאו 18, 60, 80,193,18, 615 ; קתנתס

 תרשל -- ת 6601. נק. 18. שדקה ידגב תא , 75. תא 2%

 -- תאו 1.18, 60, 84, 80,109,111,132,150,1600, ,2
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 ץרחשמה ןמשלו רואמל ןמשה תראו *%פכשבה
 בדנ רשא קדשאו שיא לרכ* | סכימסה ץררטקלו
 הוהי הוצ רשא הכאלמה לכל איבהל שכתא םכבל
 ! הוהיל הבדנ לארשי ינב ואיבה השמ דיב תושעל
 שכשב הוהי ארק ואר לארשי ינב לא השמ רמאיו
 אלמיו =: קרדוהי קרטמל רוח ןב ירוא ןב ללאלצב
 'ככבו תעדבו הנובתב* המכחב זכיהלא חור ותא
 ףסכבו בהזב תאשעל ת*בשחמ בשחלו : הכאלֶמ
 ץע תשרחבו תאלמל ןבא תרשרחבו ! זרשחנבו
 ןתנ תארוהלו ! תאבשחמ תכאלמ *לכב זרושעל
 אלמ !ןד הטמל ךמפיחא ןב באילהאו אוה ובלב
 בשחו שרח תכאלמ לכ* תושעל בל תמכח שכתא
 ששבו ינשה ?רעלותב< ןמגראבו תרלכתב םכקרו
 ; תאבשחמ יבשחו הכאלמ% לכ ישע גראו

 5 א 0 כ. אאאט.

2 

3 

 6 2 קש כ אאאצ][.

 רשא בל שכח שיא לכו באילהאו לאלצב קדשעו
 תאשעל תעדל המהב הנובתו המכח %** הוהי ןתנ
 ! הוה' הוצ רשא לכל שדקה תדבע תכאלמ לכ תא
 יככ יראו באילהא לאו ללאלצב לא ,קרשמ ארקיו
 לככ ובלב זדמכח ?זדוה' ןתנ רשא בל שכח שיא
 זר*שעל קרכאלמה "רא קרברקל ובל ואשנ רשא
 רשא המורתה לכ תא השמ ינפלמ וחקיו : התא
 ת%שעל שדקה תדבע תכאלמל לארשי ינב ואיבה
 ;:רקבב ,רקבב .קדבדנ דוע .וילא ןאיבה םכהו דפש
 שדקה תכאלמ לכ תא םכישעה 'סימכחה לכ ואביו
 לא ורמאיו : טכישע המה רשא ותכאלממ שיא שיא

 8 קעכ כה.

 34. תרררהלו 4, 18, 60, 10, 152, 18%, 227, 210,244: תופס

 זס -- תורוהלו 5, 07,120, 103 -- תורהלו 54
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 גראבו 4 2 6. | ישוע 193--ישעו 4-- השע 1,

 לכ 2%, 10, 120--- לככ תטפס 1%7. | הכאלמ -- הכאלמה 4.
 יבשוחו 1. | תרובשהמ 9,999,193 ג קננתוס 170.'

 1. באילהאו --ה , 102 -- ב , 5. 11. 101 --ןב באילהאו 7.
 בל 132. המכח ---המכח תא 109.  המהב , 0,120. | תושעל
2 ,, , ,8,101,107 ,84 ,60 :12 62-09 1505150 

 146 1589 160, 180, 193, 106. 244, 253, 264,602 ג קעומוס 1009
 178. - לכ תא--לכב 136. - תרא ,109.  תרדבע 6--

 תדובע 8. /
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 69: 75: 94, 101, עסק, 108, 111, 12, 112,136, 2

 196, 2 4 ל 264; קזותס 0. התוא 0 2
 260, 264---*התא 120.  םכהו --םשהו וחקיו 197.  רקבב הבדנ

 10. = .הבחנ 75-
 4. ואוביו 1 -- ואיביו 6)-  םבישועה סב, קומתוס 168. | לכ ?"

 304, 22%. - שיא 27.80. | ותכאלממ -- א , 282 -- מ 2"
 תקזונתס ל 4. = םבישוע 9, 60, 1ָסָב ; קנס

\ 

 010 א.

8 6 

 == ---7-- רואמה ןמש* - - - שימשבה
 - 77 2 = < לכיש < +5 =
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 2 ו - ןב ירוח < - - - -
 --רדחד הנובתבו = - -----7הדדה
 -- 7-7 ד תושעל תובשחמ = = - - ----7

 - - תורוהלו : תובשחמ = = - 0-77

 -- הררה לכב - -- 7777777
 - 7-77 זרעלותבו ------ההה7ד
 ; תובשחמ - = - הכאלמה לכ ושע - - -

 תושעל תעדל %%א%% - - - -.- שםהב - - - -

 תושעל - -- - - - - - %ברקל - - - - - -

 תושעל - = - --- הרר ידידדחח

 -- וונו -=- -- *שה -----7הַה הד

 5.גאגתב צב ₪

 40. ינבל -- ינב לא 4.
.7 

 21. חור -- אחור 127. | הנובתבו -- הנותבו 18- | תעדבו -
 ו , 1 12. ףסכבו = ב ,-
 34. תורוחלו -- ה ,\ 61. | באילהאו -- באילהו 127 -- ביאלהאו 1.

 45. לכב -- ב \ 363 10.

 ןב 1*-- ןבל 299. | ירוח -- ירוא 2

 2. לאלצב -- צ ,7?1. | בורקל 2ַפְס. | תשעל 364 1000.
 4. ואביו -- ואיביו 63, 64, 65, 66, 127, 183, 221 --ואיבהו 1.

 יי ו ורה -תשששששח0ח------ב

 תפסו

,+ ,,+,,, 1010 

 236, 244, 251: 23 260, 282, 28, 601, 602, 603 ; קז1תוס

 ןשוחלו 3.
 28. תראו 1"-- תא 120. | םכשובה וסב.  ןמשה -- ה ,

 ראמל 18,84,1ף50. ןמשלו -- ןמש תאו 84 -- ,199.  ההשמה
 זו, עקספזגקנ. ( 7. 11ס0826) קזס החשמה. | תרטקלו -- ר ,6

 -- תרוטקלו גֶסָג. = םבימסה קגומס םכימשה 4.
 29. לכ -- לבו 120,152,186,212. | השאו קזנתס השיאו 0.

 בדנ , 80 -- הבדנ 129. | םכתא םכבל -- םכתא םבבל םכתא
 90. " םבבל --ןבל קזותס 18,95.  איבהל -- א ,18. | לכל --

 לכ 18 -- לכ תא 196.  הכאלמה -- הכאלמ 196,212.  תושעל
 -- ו . 6 186 -- םכתא זרושעל 4, 066 7%. ואיבה - ואיבה

 הבדנ 100. .  לארשי -- לאררשי
 10. השמ --השמ חוהי 18. | ינב --ינב הוהי 244 -- ינב לכ
 136.  ירוא--ו ,ז10. = הטמל --הטמל ב \. | .הדוהי --ד ,7.
 11. אלמיו ב 69 -- אלמאו 80,150,151,199 -- ו.

 15 9. הנובתבו 5, 84,110 ; קתוממס 140 -- הנבתבו 0.

 תעדבו , ף.- = .לכבו -- ו, 8.
 ..92- םושחלו גְסָּג- .תובשחמ 14,129,193. תשעל --תושעלו
 1,17 -- תרושעל 4: 9, 13: 69, 94, 80,107, 2,
 ז50,158,18,193,196, 2%3,260,264,271,282)220,212, 2

 400 ; קנת 100,128,209. | ףסכבו -- ו ,-

 33- רשרחבו :1* 6: 2"-- תשורחבו פג.  תרואלמל
 1%7.193. /ץוע 69. תשעל 18, 80,150,157, 247. לכב ,6
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 4-4 = =? 7 5 ב קרדבעה ידמ תוובהל פעה שיברמ רפאל קדשמ

 0 תושעל - - - - 7977070 060 השמרצו !התא תאשעל הוה הוצ רשא הכאלמל

 ו ו = ירש רש יו 4 ושעי 5 קרשאו שיא רמאל הנחמב רוק וריבעיו

 ₪ = = אלי תו ו ! איבהמ שכעה אלכיו שדקה תמורתל הבאלמ דוע

 |( -- = שישב 2 כו מ ב 9-( א 7 התא תושעל הפאלמה לכל שםיד התיהי הכאלטהו

 ; וריתוהו ! *ר* תוהו

 שק ו 5 יס ימכח - --- - 8  ןכשמה תרא הכאלמה ישעב בל %םשנככח לכ ושעיו

 2 כ - רלכת+ - < < -' תועירי - - רשע תעלותו ןמגראו תלכתו רושמ שש תאעירי רשע %%%

 ו 0 םנ'בורכ = < 9  ךרא  ז שכתא קדשע בשח קרשעמ כיב%רכ ינש

 ו ל למ 0 עברא בחרו המאב סשכירשעו הנמש תחאה העיריה

 ור שיית תנו םי מ ו םש 0 ! תאעיריה לכל תחא הדמ תחאה העיריה הדמאב

 וה 0 תועירוה =-4 - 25 2 0 שמחו תהא לא תחא תאעיריה שמח תרא רבחיו
 ו קצ +-% 7 ב וש מכמה ₪ תרועייה 11  תאאלל שעיו !קרחא "לא ערחא רבח תראעיר%

 וו צלב 5-2 - 0 תרבחמב קדצקמ תחאה קדעיריה תפש לע תלכח

 ,- התפוקה 5 יב ו ; תינשה תרבחמב הנוציקה העיריה תפשב השע ןכא

 היו 5 כ ב תואלל - - - - 12 םכישמחו קרחאה קרעיריב קדשע ת%אלל שכישמח

 וחי וילי ו ב 8 תואלל תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השע תא*אלל

 ב תואללה תולאבקמ 13  םישמח שעיו : תחא לא תחא ת*אללה תא*ליבקמ

 ו /נמננ06 5 תרחא "לא תרחא תראעיריה ערא רבחיו בהז יסרק

 5 ג ל ה ו 6 עפ פת

 <. הכאלמל -- א 5. *  .תחאה 107. | לבל --ל ג" ₪ק.48 107. | תרעירוה , 15% --
 6. וריבעיו -- ורבעיו 61, 63, 64, 6%, 221. =  השאו -- השא וא תרועיריה 12: 69, 84, 107, 100, 2 14.

 .61,221. תמורתל -- מ ; 61. = לכיו ; 69. = "איבהמ -- 10. רבחיו -- +! ,186. | תעריה 277, 100 -- תועיריה 7
 ה 686 5 232 -- תעיריה 120. | תרחא לא תחא ג"

 9. ישעב -- יאשעב 61, 61; 64, 6,127,194, 1. 129.  תחא 1*-- תחא דבל 84-- 28 60. לא 1" 5 3

 , תלכת רושמ -- תלכת נע. 4 6 תחא 2" 7-5 רבה תעירי שמחו \129- תעירי -- תועיריה.

 . 9. העיריה -- ע ,7- 10. תועיריה 2"-- ה \ 63 212 -- תעיריה 69, 75, 157 -- תועירי 3 84, 4
 זנ. השע קחמס השעת 61. - הנוציקץה 2 71 רבח ,\ 232 -- :רבחו 109 -- רביח 69 -- דבל

 ' | 181,221, 61 0. תרחא - - - - שמחו , 4. 8

 ז2. רואללה -- תרואלאלה 363 11סטל. זז. תאלול 100,137,193 -- קממס תאל :ז1ז.  תלכת -- לכ
 13. דחא -- תרחא 4. נק זה ם07.  ףפש לע סו 2%." העיריה קז1ז₪0 תעיריה

 נס. -לע -- לא 84.  תחאה , 5,109 -- תחאו 84.  הצקמ =
 הנציקה ג --ה 0טק,148 4. | ררבחמב 1"-- תרבוחב ֶסָּג --
 אפפתו תרבחב 129, תטפס 69 -- תינשה תרבחמב 80.  ןכ 215 1%% --

 ף. ורמאיו -- רמאיו פְפ. | השמ ,12. = םכיברמ רמאל ₪. כו 0-5 תשע == רשע א 6 הנוציקה 235 282-=- הנצקה
 46 22.  .רמאל , 170, 190 --- (סצש ורמאיו 109 -- 06 השמ 2 0 0 -- -- / 8 2 2 / 2 0 0 - - כ 0 0

 ז2,  הדובעה :8,181,1ס3. | הוהי , 227,230. | תושעל 2 7,100,111, 120, 132כ 130נ 159 173, 190, 100,227, 29

 ידיי | 0 0 םבישמח -- םבישמחו 104. = תאלל 1"-- תואלול 3 =
 251, 252 253, 260, 20433 קזומגס 0. תראלול 132 =- תואלל 5, 60,909. = השע - - - העיריב , 75

 < 6. ורבעיו 18.60.81. | לא -- אל 60. = ושעי -- השעי 6 186. = העיריב -- העיריב הצקב 9%. | תאלל 2"-- תואלול 3

 155. רוע 84. הבאלמ --הבדנ 100.  תמורתל -- המורתל 6. --- תאלול 142 -- תואלל 60, 84, 89. - רשא -- רשא תא 7

 7. התייהה 69. | תשעל 6,12,18,81,80,101,100 12 תרבחמב -- ר 0. 246 104 -- מב 0ק.136. 135. | תינישה 0
 1:86. | התא -- ה . 170 -- התוא ג, 69,193: קזוס -- ₪ק.146 5. | תרלבקמ ,,,,,90
 8. בל 9,129.  ישועב ף,193. תא 5 158. | תערי 81 - - -רוליבקמ 9, 12: 84, 89: 125, 120, 103: 232, 244, 260, 601 ;

 זרועירי 4, 13, 60, 129, 132, 102, 600 תוגז8. תלכתו -- מ קזנתוס 100 -- תלביקמ 226. | תואלולה 193 -- תואללה 69: 2

 א תעלתו זה, 2 106. | תחא לא תחא -- התחא לא השא 253. לא 4

 םכיברכ -- םביברכ ששו 75- םכיבורכ 0% ז 3. תעיריה -- תעיריה שמח 75 -- תועיריה 193 ; קנותס
 212 --ר (ק.18% 100. השע -- השע% . . --109  תועריה 9. = תחא 1" | 107." םםיפרקב -- םכ , 8. ]וב
 9. העיריה 1"-- העריה 104. הנומש םבירשעו ,. ז 44-- תעיריה תא רבחיו בהז יסרק םכישמח שעיו תעיריה שמחו

 המאב עברא בחרו ₪גק.:ג. 8:1. | בחורו ף- | המאב עברא שביפרקב תחא לא תחא 69 -- םכיסרקב שעיו 7%. יהיו --היהו
 עברא המאב 109. | העברא זס4. | תחאה ,1%0. | /רחא - 60, 84,129, 150 -- [1ק. 135 3802. | דחא -- דחאה 7.

 (-סתוקגוגםס 168605 1160. גב תגחוגססת6 06 '1ג06:ם400]ס 6א0תט(%0כ טופ )0 6אוגז גת 63010008 36--

 סטתב עוגת08015 66 14067ת0]860 680706000, 1מ 6321028 25 --- 4.

 העיריה ךרא 9.  !םכתא השע בשח השעמ םביברכ .ינש תרעלותו ןמגראו תרלכתו רושמ שש . תעירי רשע ןכשמה תא -- ושעיו 6, 8
 לעת וש 5 שב ו ו ב י-' רם ו-5 7 ד - השעת ןכשמה .תאוי 14

 .תרחא לא תחא תעיריה שמח תא רבחיו 10. | + תרעיריה לכל תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בזזרו המאב םכירשעו הנמש תרחאה
 התחא לא השא תרבח ןייהת תעיריח שמח 3. = - 0-7 ךרקפר דרדוה דרק חרד חסרת "רח חרד רוח ךוחוה חכס ל רבת דרך +

 הנוציקה העיריה תפשב השע ןכ* תרבחמב הצקמ תחאה העיריה .תפש לע תלכת תאלל שעיו זז. | :תרחא לא תחא *רכח תעירי שמחו
 ו השעת ןכו תרבח*ב - -0 50-0506056 0-04 0-07 ד ד זרד ד תשעו 4 5 התחא לא השא תרבח - - - - -

 תאללה תליבקמ תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השע תאלל םכישמחו ,תחאה העיריב השע תאלל םכישמח 12. | + תינשה תרבחמב
 = ב 0 ו השעה הומ שוב שושפ- = < 5 ה,ה01 2-0 -.הו רב תת רו

 ,שעיו 4. : דחא ןכשמה יהיו םביפרקב תרחא לא תרחא תעיריה תא רבחיו בהז יסרק םכישמח שעה גב. | + תרחא לא תרחא
 םועעו לכ 1-50 היהו - - - - התחא לא השא - - - - - תרבחו - - -- - - - תישעו 6. :התחא לא השא
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 18 6 1. 5 סע... פת

 == תונעורש 2 = 2 - =< שם ₪/כ 14 - שפווע  תאעיר שעו < 3 ידרא ןכשמה היו יפביסרקצ
 - - תוער' - - -----הדדררדהדחהח קדשע זר%עיר' קדרשע יתשע ןכשמה "לע ללהאל
 בש 5 שלבש יש = ז%  עבראו המאב סכישלש תחאה העיריה ךרא : שםתא
 5 ב יבש ₪ = = ורוב ב יתשעל ערחא קרדמ תרחאה קדעיריה בחר תרומא
 - - תועריה -- - - 7777 : תועירה - -- 16  דבל תאעיריה שמח תא רבחיו + ת*עירי* הרשע
 - - - תואלל - - - - - - תועריה - - - - 17  םישמח ת*אלל שעיו :!דבל תאעיריה שש ראו
 ו הנוצצקה תחאה - ------ .םפישמחו תרבחמב הנאציקה %*%* העיריה תפש לע
 0 ריר תואלל : זרינשה תרבחה העיריה תפש "לע השע תאאלל

 הול ב ב 18 | ת*יהל להאה תא רבחל שישמח תשחנ יסרק שעיו

 ₪: ב. =..םכופנא ..תרוע יב 1 ב 10  םימדאמ םכ*ליא תר*ע להאל הסכמ שעיו : דחא
 שש = = 2 ₪ 2 שי תורע - -=- 29 תא שעו <! הלעפלפ כשדה תר רפה
 רומא 2 הל 21  ת%מא רשע ! םכידמע זכיטש יצע ןכשמל םכישרקה
 -רדקרדדדדדה זרמא% דחאה - - - - שרקה בחר המאה יצחו קדמאו %%%* שרקה ךרא
 - - תובלשמ - - - - - - תוד - - - - 7 - 22  תחא תאבלשמ דחאה שרקל תאדי יתש !דחאה
 ב - 24 תא שעו !ןכשמה ישרק לכל השע ןכ תחא לא
 הבכנ = %בגנ תראפל םכישרק םכירשע ןכשמל םכישרקה
 ו 24  שכירשע תחת השע ףסכ ינדא שיעבראו : הנמית

 5 צב תז₪ סל ס אפ. פפה.

 ז%. המאב -- ומאב 6. = העיריה 2"-- העיריהא - יתשעל 2.14: 124. | תררבחמב -- מ ,129. = םבישמחו -- תרינשה ז 4. תויעירי 6%. | תשע -- התשע 64, 1- 101, 175, 193: 248, 251, 253, 260, 282 -- הניצקה 240 -- ה 2"
 -- התשעל 6,184,228. .  הרשע -- ורשע . תבישמחו 129. תראלל 2%-- תרואלול 193 -- תואלל 69.

 1 העיריה תפש לע השע -- העיריה הצקב השע 110. השע ,זס7,
 17. תחאה ו ,- 8 קה) 61 "הנוציקה ו 191. העיריה 27-- ה 2" טק. 14 4 תררבחה -- הנצקה

 66,127,183,228,6%.  השע 65. תרבחמב 69 -- תרבוחה 13,193.  תינשה ₪ תנישה 8.
 19. תרוע -- תורוע 64,127. תורוע ,, 66 -- תרוע 6 18. שעו 8 150. | םכישמח -- םכי , 109. | להאל זז
 22. זרודי -- תרודתי 64. תויהל 6, 0, 13, 19: 69; 75, 80, 82. 89", ,,, 0

 : 132,116,193,196: 227: 2392 244, 253, 260, 264, 686 ; קזותוס 4.
 0 19. שעיו -- אאשעיו םכליא תרע 02.23 168. | תרע ו"

 4 5. -- תורוע פג -- תרוע 13. = םביליא 107,116 -- םכילא 5%
 < 699 80 181,191,225,686 ; קזותס

 הסכמו , 109 -- כ טק. 46 6. תררע 2%-- תורוע 103 -

 תרעו 109 -- תורע
 ו 20. שעיו (טק.ז45 6. תא .18,69.  םבישרקה -- םכישרקה

 זמ 4- ,ּ הלעמלמ 109 -- םכיסרקה 6 םכידמוע

 ז6. ךרוא 193. | העיריה 1? 58 200. תחאה 1%--ה ,2 21. תרומא 1, 2, 6; ),17: 60: 80, 84, 80, 95, 107, 10 9,זזז)

 6. םבישלע -- ב , ח- ות. 1. המאב -- ה טק. 5% 16 144, 1 112 1 227:2399

 1זס.  עבראו -- ו \ 84-- 0ק.ז45 107. תמא 8 244, 251, 260,686 קזותס 4,81,139.1%8. | המאו שרקה ךרא ,

 -- זרומאב 199. בחר ,22% -- בחור.193.963. \ הדמ -- 120. ךרוא 1פ.  המאו -- ו ; 75: 95 -- ל 107. המאה --
 הדמ 0 - 0 1 8 המא 69 -- המאה מדאמ 106. | בחר ֶק. 141. 0113046 6
 [רעירי -- (10) -- = 0 . 6 22. ["רודי 6, 9, 17. 69, 7%, 80, 84, 107, ,,,2

 [רחאה העיריה בחר תומא עבראו המאב םכישלש 6 ו ו 24% 5 0 ו , \

 16. תרא ,686. | תעיריה 1"-- תועיריה 9, 193 : קתתחס 5 תובלושמ 1ֶסָג,232-- תובלשמ 6,81,19:. | תחא 1"--ח ₪ ב
 -- תועריה וָ-- = תעיריה 27-- ה , 80 -- תעריה 95 -- תועירה 18%. לא ;157:61%. לבל -- לכל רקה 106. ישרק --ישרקה 10.

 13 -- תועיריה דבל 2" 21. תא , 69--ןכ 80.  ןכשמל ,,. םכישרק -- שרק 74

 ז7. תאלל -- תלכת תאלל 4 -- תואלול 132, 1ֶסָג -- תואלל 132.  בגנ -- הבננ 253.  הנמת ₪, 61% -- הנמית יעבראו 4

 = 69 - תאלול 6. | השע -- (6) - - לע ;686.  תרפש לע - 24. השע -- השעת 1. | םבירשע -- שע 189 -- ,,.
 תפשב ף. | הנצקה 'ף, 18, 80, 129, 190 -- הנוצקה 5 תםכישרקה -- ה , 1,75,686. | דחאה 1" 6 27-- תחאה -

 14. זרעירי 1%-- תרוערי ןכשמה -- ןכשמה ךרא

 זס. יתשע , 199. | תעירי 27-- תועירי 4,13,193- | םכתוא
 1 קס 60 תומג ז 4 1626000082 60ת1ת1403 0, ,4

 60 םטנםט 40 60 תק 2010ת8 640וטת 36 -- 29 טומה 25 -- 0

 העיריה בחר רומא עבראו המאב םכישלש תחאה העיריה ךרא 1%. : םכתא השע תרעירי הרשע יתשע ןכשמה לע להאל םכיזע רעירי *

 . . - המאב עברא בחרו 070-050 -/-0- 7 ד 0 06 - ב ךוקשעת כור כא - וה שש

 : דבל תעיריה שש תאו דבל תעיריה שמח תא רבחיו 16. | : תעירי הרשע יתשעל תחא הדמ תחאה
 ינפ:פומ לא וששה העיריה .תא תלפכו - - ב - | 3 0 שנ תרבחו 9.

 : תינשה תרבחה העיריה תפש לע השע תאלל םבישמחו תרבחמב הנציקה העיריה תרפש לע םכישמח תראלל שעיו 7.
 - יש רש בט ו - ה תהבה*ב - - - תחאה - - - - ."2'ראלל םכישמה תושעו ג + ל

 : : דחא תיהל להאה תא רבחל םכישמח תשחנ יסרק שעיו 4.

 העיריה יצח להאה תעיריב ףדעה חרסו 12. - - - היחו - - - - תרבחו תאללב םכיפרקה תא תאבהו - - 2-2 - - - תישעו 1.

 : ותסבל הזמו הזמ ןכשמה ירצ לע חורס היהי להאה תעירי ךראב ףדעב הומ המאהו הומ המאהו ּוָג- = : ןכשמה ירחא לע חרסת תרפרעה

 : םבירמע שםביטש יצע ןכשמל םכישרקה תא שעיו 0. : הלעמלמ םבישחת תרע הפכמו םכימדאמ םכליא תרע להאל הפכמ שעיו .
 ו *-- - - - תישעו שחה חת ורד חרד 65 + רד ד רזרד רד הרד דכד דרז ךר- - ד תישעו

 ישרק לכל השע ןכ תרחא לא תחא תבלשמ דחאה שרקל ת*די יתש 22. :  דחאה שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תימא רשע 1.

 - - - - השעת -- התחא לא השא - - 50-52 -- - תודי - - 17.00 - וה - - ב -ש- 52 - 20₪ 3 תומא - -- 6.

 שכישרקה םכירשע תחת .השע ףסכ ינדא םכיעבראו 24. + הנמית *בגנ תאפל םכישרק םכירשע ןכשמל םבישרקה תא שעיו 21.  :ןכשמה
 קהה הרר - = השעת 2-22 5 5-5 10 < + - הבגנ - - - *% שרק - 502 ככ 7-77 תישעו 18. - - - >
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 יתשל דחאה שרקה ;רחת םינדא ינש (םישרקה
 ! ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םכינדא ינשו ויתדי
 (כירשע השע *ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו
 תחת שינדא ינש ףסכ שהינדא שיעבראו ! שישרק

 ! דחאה שרקה ;רחת םכינדא ינשו דחאה שרקה
 ינשו :סכישרק הרשש השע המי ןכשמה יתכרילו
 ויהו !  םכיתכריב ןכשמה תראעצקמל השע ץכישרק
 לא ושאר לא זםימאת ויהי ודחיו הטמלמ סשכ*מאוה
 ! תאעצקמה ינשל סכהינשל השע ןכ תחאה תעבטה
 םכינדא רשע השש ףסכ םהינדאו םכישרק הנמש ויהו
 !: דחאה שרקה תחת סכינדא ינש םכינדא ינש
 ןכשמה עלצ ישרקל השמח םכיטש יצע יחירב *שעיו
 ןכשמה עלצ ישרקל שכ%חירב קרשמחו : זרחאה
 םיתכריל ןכשמה %%% ישרקל םאחירב השמחו תינשה
 םישרקה ךותב חרבל ןאכיתה חירבה תא שעיו :המי
 בהז הפצ םכישרקה תאו :קדצקה ירא ;רצקה ןמ
 ףציו שפ*חירבל םכיתב בהז השע םכא%תעבט תאו
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 120,155,181.1013 קעמס 4: (סח6 686. לא ו
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.6 ,2532 ,232 
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 ךותב -- ןכשמה ךותב 109.  ןמ>--ןמ חרבל גֶסָּג --ןמ חירבמ
 לא הצקה -- לא הצקה לא 80. | הצקה לא -- לא תראו

 הצקה 4.
 34. םבישרקה -- + תבצ דל בה] ג תראו

 בהז השע =כתעבט 51 1%2. | תאו 2" 08 171.  םכתעבמט --

 םבהיתועבט 181 תגזַא. 232-- םבהיתעבט 173---םכתועבט 2

0. 

 8 35א0 0. אאאט]
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 לב לן 5610 א 4

 יי ןכיחירבל --- -י= < < = + םהתעבט = +
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 221,670. | ינשו --ו ,4.

 . עלצלו -- ו 61, | םםישרק 1. 56. ינשו -- 1.
 : מוריו 61. 64. 65. המי , 221. 28. םכיתוכריב 6
 . ויהו קוס ויהמי 61.  ודחי --: ודחי 363 11080. | לא 1%--

 לע 63, 04.

 . עלצ ז" 65 27-- חלצ 64.  םםיתוכריל 64, 6.

 ו

 א כא.

 יתשל 1"--ינשל 4
 ויתודי 13, 4.

 כ תרואפל 62. | השע =.

 26. םבהינהא -- םבה 7. םכינדא ינש ףסכ 1.186

 ףסכ -- םכישרקה םבכירשע תחת השע ףסכ 107,181. | תחת ג"

 קממס 55 4. | שרקה ,223. | דחאה 1" ₪ 2"--יתשל דחאה
 ויתדי 7. 0

 27. השש -- םבכירשע 4.

 28. סו. \ 84. = תועצוקמל זֶסָג -- תועוצקמל 69-- תועצקמל
 < 95,107, 6 םביתכריב -- המי םביתכרב +.

 29. םכמאות ויהו -- םכימאת ויהו את ויהו 152. = ויהו 1
 1% תםכמאת 75,129, 150, 181,225 -- םכימאות 860

 116, 158, 160, 178, 184, 226, 201, 2%2, 288, 607 -- 'ימאות 0

 -- םכימאת 1, 2: 5, 10, 60, 80, 81, 84, 05, )0, 107,
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 601, 602, 60סג, 686 -- םכימות 11.  ודחיו -- וידחיו 60 4,
 107,152,103 --ד טק. 4. ויהי -- ןיה 1 1,

1 ,2 ,199,200,223 ,180,106 ,100,150,151,186 

 686 ; (סע6 8 -- טק.14. 136. | םכימת 076 םכימאת 6.

 ושאר לא 21: 6 לא 1%-- לא לע 109 -- לע 5 60, 10

 ויתדי :*-- ויתודי 260. | ןיתדי 2"--

 6סתםזוםט4זנס 60תוקבזגססתנפ 640]שטתה 36--39 6טמג 2-4.

 השע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו 25.  :ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םינדא ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םבינדא ינש 46
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 : םבישרק םבירשע
 211 + ** שרק כ בי

 : םכישרק השש
- 0-57 - 

 השע המי

 ל -7₪0 ₪ - השעת

 היהי

 : דחאה שרקה תחת =םכינדא ינש*

 ינשו דחאה שרקה תחת

 ישרקל םכחירב השמחו תינשה ןכשמה עלצ ישרקל םכהירב
 עלצ --- -

 ! הצקה לא הצקה ןמ
 .29 >* ב." ,9 = .= יי 6 ₪ ₪ = - - החרבמ

 5 כ כ בה לאבה ודא צר רט ירוץ קרי רואי ווב רי כ ור כ וכיכר - ו וירו
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 ! םביתכריב ןכשמה תעצקמל השע םבישרק ינשו 4.
 - + ר-ר- = 0-5 ==

20. 

 ןכשמה יתכרילו 7 4 דחאה שרקה תחת םכינדא ינשו דהאה שרקה תחת =םכינדא ינש ףסכ םבהינדא םכיעבראו 6.

 8 ₪ קל

 ושאר לא םבכימת ויהי ודחהיו הטמלמ םכמאות ויהו
 ור כ 5 לכי בב םכמא*ת ויהיו 4

 םכינדא ינש םכינדא רשע השש ףסכ םכהינדאו םכישרק הנמש ויהו 6.
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 : תחאה ןבשמה עלצ ישרקל השמח םביטש יצע יחירב שעיו 1.

 םחירב תישעו 6.
 השמחו 4.

 = ₪ = 20.2 השש ₪ 75 = ה ₪ = ו" 22 5 האטה

 .םכישרקה ךותב חרבל ןכיתה חירבה תא שעיו 4.  +המי םכיתכריל ןכשמה
 ה - יתבהו - רש 5 -- 20

 : בהז םכחירבה תא ףציו םכחירבל םכיתב בהז השע םכ**תעבט תאו בהז הפצ םכישרקה תאו 4.
 השעת םכהיתעבט - - - - הפצת

3 2 
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 לד -- 00 לע 0-0 - םכיפצמ - - --=

 00 5 5%א 0 כ אאאטצנת 7

 ₪7 7 תכרפא *א - - - ---7- םיחרבה - - 45  תלכת תכרפה תא שעו !בהז םכצחירבה תא

 ני ויש יקי יב על | השע בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו

 2 רש 4 יבש 221 3 9% 8 ! םיבורכ - - - 36  םיטש ידומע העברא הל שעיו !םכיב*רכ קדתא

 יציש נדיר יש 2 כמ + ינדא ;רעברא שהל קציו בהז שהיוו בהז סכפציו

 וחש קטו סא רערקרב דב 0 37 ןמגראו זרלכת ילהאה חתפל ךסמ שעיו : ףסכ

 רד ח תאא - 7-77 7 ה 7 ה 77 הדחה 38 ודומע תאו ! שקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו

 + שש 4 שייר צלב 0 1 | .בהז םכהיקשחו םפהישאר הפצו זכהיוו תאו השמח

 יי קוקס תורת אז ו ; רשחנ השמח זםכהינדאו

 שס ה עו 7' האצירה

 - רה ה ה ןואה - = - - < - -. 1 | 'צחו םכיתמא םםיטש יצע ן*אראה תא לאלצב שעיו
 ---- :ןתמוק - - - - - - ד דחה 2 -והפציו ! ותמ*ק יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא

 (--ד רדר -ררררריירררחדה - : ביבפ בהז רז ול שעיו ץוחמו זריבמ רוהט בהז

 -ד דה דר דד ה-77 תועבט ------ 3 !תשו ותמעפ עברא לע בהז ת*עבט עברא ול קציו

 ---- תועבמט ------7777 תועבט ועלצ לע תאעבט יתשו זרחאה ועלצ לע תאעבט

 כי ה וה ו !:אנשה 4  !בהז שתא ףציו שיטש יצע ידב שעיו : זרינשה

 ןוראה תרועלצ הע תועבטב - 2 5  ןאראה תר*עלצ לע ת*עבטב םכידבה זרא אביו

 - ה ה הד דחה ! םשהב ןוראה ---- - 6 רוהט בהז תרפכ שעו +%*% ן*ראה תא תאשל

 5 1. צל: ₪ תס6סס א. אתפתב

 39. םכהיקושחו :סְס,120,132,168,181,1ף0,232. ינש 9.  ששו--ו,
 םכקור 3 -

 2.וןל-ו טק. ?4 1. 28. וידמע 1, 4, 6, 13: 80, 95, 107, 100, 12 2

 3. תרחאה -- דחאה 61,64,127,228. | ינשה -- תרינשה 2 158, 181,196, 226, 212, 240, 251, םכהיוו -=- ה ,4.

 65, 127,183, 21. הפצו -- הפיצו השמח 69 --- ההפצו השמח 129 -- בהז הפצו 6
 4. ףציו -- איפצו 5. אביו -- אאבהו םכהיקושחו סב, קזונגס 168 --- קצנתוס םכוקשהו 6. בהז -

 בהז ףסב 80 -- ,. םכהינדאו -- * 109. | השמח 2"--

 אלת. השמח בהז 69 -- ,%0-

 קזוזמס 4. השע , 6 -- השע בהז 686. | בהז 6 1. ןוראה ז1,84,101,108,120,112,116.686. | םביטש --

 ;ביחירבל 4, 6, 69, 84, 89, 107, 100, ,,ָ,,, 2 2 שביטיש 152 -- ןטש 61%. | המאו 1" 0:6 וכרא יצחו המאו 6.

 244,253. | םביחירבה 6, 6% 7 ובחר -- חַר טק. 18: 80. | המאו 2" ל 104. | ותמוק 4, =
 וע 6% 0 7 - 10. 6 . 60: 75: 81, 84, 107, 1 ; קזותס 4. ,

 < מש * ימה
 ובפה -- ו א כ 7 : 7. 2. לע בהז תעבט עברא 555 1. תעבט 1* -- תועבט 9

 תעלתו 5, 17, 69, 80, 7, 168, 4 רושמ -- רזשמ יב 6 . 6 לַצ ל :
 וסל. - בשח , 84 -- בשוח :06,1ף. - התא , 12% -- םכתא 9 - 0 9 7 9 9 ועלצ ע תעבט יתשו

 69, 84. 136, 150 155, 248, 389 12,615 ; קס 5 ו רעל ב0 13 0: לע 9/5800 00
 2443 016 178. | םכיבורכ 6, 60, 94126 13,107.132,170. | ועלצ1 ו .0.- לע תעבט תשו תחאה

 ועלצ , 89. | תחאה -- דחאה קותס 5. | תעבט 35-- תועבט
15% 

 5% שעיו -- ע 0ק.146 19. | הל 066 םכהל 120--!ל
 ידומע ,. 132 -- ! \ 69, 102, 116, 158, 181,186, 61 תג

 םכיטיש 18. | קציו בהז םכהיוו גק.זג 3. | בהז

 םכהל -- םכ . 80,136,1%1. | העברא 2%-- ה \ 84. | ףסכ =
 ףסכ חנ 80 -- תשחנ 2

 36, 37. ךסמ שעיו : ףסכ ינדא טק. ע4= 1:
 37. לחאה , 69.  תלכת -- העבראו תלכת 111 -- תלכתו 16
 -- ת 2" 2.146 9. | ןמגראו -1.9. | תעלתו 7:

 2 תינישה .

 4. ירב -- םכידב 69. | יצע , 18. | םכיטיש 152. | ףצו -
 1-רקציו 4.

 5. תרא ג" ; 9 -- תא בה תא 686.  תועבטב
 282 ; קזותוס 4. תועלצ 4, ,- ןראה :"-- ןוראה

 75: 84, 108, 129, 132, 103, 686 ; קזוזתס 4. ןראה 2"-- ןוראה

 94, 108,129, 13, 686 -- אאא ןראה 7.

 (?סתזנתטבסס 60ת1414010ת15 6401זשטתב 26 -- 39 6טתג 25 --- 0.

 ידומע העברא הל שעו 46. : םביברכ התא השע בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפה תא שעיו 36,

 + - לע התא התתת בל ה... תכרפ תישעו 26,

 רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ שעיו 7. : ףסכ ינדא העברא םכהל קציו בהז םכהיוו בהז םכפציו םכיטש
 1 תישעו 6. -- - - -

 ! תרשחנ השמח םבהינדאו בהז םכהיקשחו םכהישאר הפצו םכהיוו תאו השמח וידומע תאו 38. :  םנקר השעמ
 : רשחנ ינדא | השמח םכהל תקציו בהז םכהיוו בהז םכתא תיפצו םכיטש | ידומע השמח ךפמל תישעו 37. - - - - - - 

 ץוחמו תיבמ רוהמ בהז | והפציו 2. | : ותמק יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא יצחו שכיתמא םכיטש יצע ןיראה תא לאלצב שעיו 7, +.
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 לע תרעבט יתשו תרחאה ועלצ לע תעבט יתשו ויתמעפ עברא לע בהז תעבט עברא ול קציו 4. :  ביבפ בהז רז ול שעיו
 התתנו < - - - 5 - - - תקצמ 1220-02-05 -- וילע תישעו ונפצת

 : ןראה תא תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םכידבה תא אבו | 5. + בהז םכתא ףציו םכיטש יצע ידב שעיו 4. |: תינשה ועלצ
 ₪ְ5=ה=ק - תאבהו 1400-00-05 - = תיפצו - - - - - - תישעו 13.0 - - 7 -- - -

 : תרפכה תוצק ינשמ שכתא השע השקמ בהז םביברכ ינש שעיה 7. | :הבחר יצחו המאו הפרא יצחו םכיתמא רוהט בהז תרפכ שעיו 6
 = ל לש לג" לש השעת - - -70-- 2 .- םכינש :תישעו 18. - - שי 0 - ד יד *ד- תשעו 7.



 11 תתתתב

 ינש שעיו ! הבחר יצחו המאו הכרא יצחו םשיתמא
 זרוצק ינשמ שתא קדשע קרשקמ בהז םיבארכ

 הצקמ דחא בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ ! תרפכה
 ! ו*תווצק ינשמ שיב*=רכה תא השע תרפכה ןמ הזמ
 זשכיככס קרלעמל כיפנכ ישרפ שיב*רכה ויהיו
 ללא ויחא לא שיא םכהינפו תרפכה לע םכהיפנכב
 ןחלשה תא שעיו | !םכיבארכה ינפ ויה ררפכה

 יצחו המאו ובחר המאו וכרא םשכיתמא זכימש יצע
 בהז רז ול שעיו רוהט בהז והא ףציו :ותמ*ק
 בהז רז שעיו ביבס חפט תרגסמ ול שעיו :ביבס

 ןתיו בהז תאעבט עברא ול קציו : ביבס ותרגסמל
 עבראל רשא תראאפה עברא רע תר*עבטה זרא

 זכידבל שכיתב תא*עבטה ויה תרגסמה תמעל :וילגר

 זכיטש יצע םשכידבה תא שעיו :ןחלשה תא תאשל

 זרא שעיו :ןחלשה זרא תאשל בהז םכתא ףציו
 ויתפכ תאו ויתרעק תא ןחלשה לע רשא םכילכה
 בהז ןהב ךס*י רשא תושקה זראו ויתיקנמ תראו

 3ךע הב

 המאו 2"--המאו ובחר המאו 10 -- 23 -- ת
 ותמוק 17: 755 0% ובחר , 194-

 11. ותא -- םכתא קזומס 84,109. | בהז 58 ז. | רוהש --
 ו,151. | שעיו -- השעו 69 -- טק. 4% 4 ל 7

 רז , 80. | ביבס --י קזוחוס ז 6.
 1ו,12, בבס :"--(8) -- שעיו

 12. חפש -- חפוט וסָגג, קזנתוס 4 רז ,, 103, 132 -- 5

 90 -- רזל =.
 13. קציו -- שעה 129. | ול -- ל ןמש סל. | עברא --=
 העברא 9 -- %,  תועבט 4, 129, 1093, 4. בהז

 ןתיו - ול ןתיו 4
2 :196 ,192 

 ראיפה 6%

 14. תרמועל 69, 194 -- םכתמעל 1%2. | ויה -- םכידבה ויה
 212 -- 28 181 -- ויהי 6). | תועבטה 60, 84,זֶסָב- א םביתב --
 םכיתבל 69, 95, 191 ; קונוס 111 -- ת קוותוס ד 129 -- 6

 תרא -- תא לע 2553. | תרועבטה
 תרואפה 4, 69 84, 112, 103, 232, 251 ==

 9. | םכידבל 06 םכיתבל 128,152. | ראשל , 223. | תא ,
 196. | ןחלושה 2. :

 15. 00. .75,100,132,157,686  תא 18,"1.  םכידבה

 -- םכילבה 69. = בהז -- רוהט בהז 84. | תאשל -- תאשאל 4.
 תרא 129,'2.  ןחלשה -- ויתפכ תאו ויתרעק תא ןחלשה 7

 =-ןחלושה +
 15, 16. םבילכה - - (9) - -

 16. לע רשא םכילכה , 84. = םבילכה -- םבילכה לכ
 ןחלושה ּוְפָג. | תרא 2" 18 -- תאו 129. | ויתורעק 1
 ויתופכ 4,69,108,זֶסָג.  ויתויקנמ 4, 9, 17,699 0
 112, 136,152.157,181,193,196, 212, 2%1, 260,686. | זראו

 ז-רושקה ,129.189. | תרושקה -- תושקה ושה וגז -- תוושקה
 6, 101, 144, 181, 261, 277, 270, 281, 284, 286 -- תוצקה 132--

 תרטקה קמומס 84. | ךסוי ף,108,152,193, 212 ; קזומס 1.

 ןהב -- םכהב ף, 18, 60, 80, 84, 12, 106 ; קצנתתס 107,109 ; 6
 152 -- 0:6 הנהב 173.  רוהש - 4.

 5 א 0 כ. אאא

6 

.5 

 ---- ובחר - - - - - וכרא - - - - - -
 ו. זכיבורכ

 ! ויתאאצק - - כיבורכה - - - - - - - 7-77
 - רד ריי הררה שכיבורכה ויהאו
 = - דחא לא דחא -- ----ה--הרדההה
 --רדידההד : שימורמה - - = 0-7

 ₪ בר םכ |- ₪ 5 5 ! ותמוק

 = - - - תועבט עברא %% - 7-77 7777
 -7-77 - זרואפה - - - - - [רועבטה - - -
 - כ-77 ד תועבטה - - -----7 77 -

 - - שםהב ךס" --------רדדדדד

 5 גאה. ג ₪

 6. ובחר -- בחר טק. 7-
 | 13. עבראל -- א , 1. :
 16. תרושקה -- ויתשק 61. | ךסוי !סז(6 וכסי 5.

 וכ כ ה

 6. שעיו -- םביברכ ינש שעיו ז1ז. | תרפכ --תרפכה תא 6
 =- תרופכ + המאו -- צו המאו +. יצחו 27 14
 7. שעיו -- שעיו : התמק יצחו המאו 7 ינש -- םבינש

 5. םכיבורכ ף, 13, 18, 69 2 6 בהז -< בהז
 רוהט 12. | םכתוא 106, קזעמס 82. | תרוצק ינשמ -- תוצקמ

 100. [ררופכה -

 8. הומ הצקמ דחא בורכו , 10. | הזמ הצקמ 2" טק. 36 ().
 הצקמ 27 20. תרפכה -- תרפכה םכיברכה 160 -= תרופכה

 גֶסָב. תא 80. םכיבורכה 6,18,120,112,1ס3.  ינשמ 6
 ינש לע 81.  ותווצק -- ותוצק 1, 17ס -- תווצק 223 -- ותווצק
 ויתצק ינשמ םביברכה ויהיו 107 -- ויתווצק 2, 19, 81,990
 12%, 150,155: 2255 % 286, 600, 601, 602, 601, 615 ; קזנזוס

 5,82,17ז -- וותווצק 155 -- ויתצק 17: 60. 75: 50 22
 150,196, 227, 251, 253 -- ו'צק 152 -- ויתוצק 4 66

09, ,5 ,16,173 ,106 8,101,104 

 סב, 210, 212, 244 247, 248. 240, 260, 659 'ק, 686: קזותס 1.
 ף. ויהיו -- ויהו 60, 80, 150, 152, 7. םכיברכה 1"=--
 םכיבורכה 13,18,132, 1 -- יבורכה 9. | ישרופ ף. | םביפנכ
 גפ. 3. 9. | הלעמל -- הלעמלמ ְפָב. | םםיככומסט 3

 --א%% םביככס ף. | לע -- לא 84, קזותס 15% -- טק.

 ז-ררפכה 1" 65 2"-- תררופכה 42 תרפכה - - - - םכהינפו א

 90. | םבהינפו -- םכ, 75. שיא , 75,132. לא 5.
 ויה - ויהי 2%3, 300 ; 06 9)- | םםיברכה 2*-- םכיבורכה 60

11 
 וס. המאו -- (8) - - שעיו ת.ז" 4. תרא שעיו טק.

 145 4.  תרא ,10ְס. ןחלושה וס. יצע --ישע 1.  םכיתמא

 (>סתותט10(4 60 תת 4ז3010ת15 64קושטתב 36--- 29 6 טתב 22 --

 : ותווצק ינשמ םכיברכה יתא השע תרפכה ןמ הומ הצקמ דחא בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ 5.

 השעו 4 ושעת

 : םםיברכה ינפ ויה .תרפכה לא ויחא לא שיא םכהינפו תרפכה לע שכהיפנכב שביככס הלעמל
 תישעו 23. = - 070-0707 - ויהי

 : ותמק יצחו המאו ובחר המאו וכרא

= ₪ ₪ ₪ 7-0 - 

 %: ביבט בהז רז ןל שעיו רוהט בהז ותא ףציוו זז.

 ₪כיפנכ ישרפ שכיברכה ויהיו .
 7 ויהו 20. = + ויתוצק ינש לע

 שכיתמא ₪ביטש יצע ןחלשה תא שעיו 6.
 ןחלש

 בהז רז שעיו ביבפ חפט תרגפמ ול שעיו .
 = - - תישעו - - 0-05 0-0-0- -- תישעו 25.00 - 5 - -- - תישעו - - - -- - תופצוו 20 2-8 2 ---.-.- - 

 ויה תררגפמה זרמעל 14. + וילגר עבראל רשא תאפה עברא לע תעבטה תא ןתיו בהז תעבט עברא ול קציו וָב. | + ביבס ותרנפמל
 שת. תתנו - - - - - - ו ו-8

 .םילכה תא שעה 16. : ןחלשה תא תאשל בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה תא שעיו 5. : ןחלשה תא תאשל םידבל םיתב תעבטה
 תישעו 20. - 3 - - < ₪פב אשגו - - : תימצְו - 2205020506 5 - ת\עע) 202005050 -08 70707707 םיתבל - - -

 בהז הרנמה תא שעיו ז7. + רוחט בּהז ןהב ךפי רשא תושקה תאו ויתיקנמ תאו ויתפכ תאו ויתרעק תא ןחלשה לע רשא
 ויתיקנמו = ויתושקו ויתפנו | ויתרעק

 : ויה .הנממ חיחרפו הירתפכ היעיבג הנקו הכרי הרינמה רא השע השקמ רוהט
 השעית < - - - '-  ((הייכ -\ש 2/8 4 5 שי 202 25 5 הרונמה

 תישעו 31.----! םפתא השעת רוהט בהו ןהב ךפי רשא

 + הי - - -

 בהז תרנמ

 הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םכיאצי םםינק הששו 4.

 שכשבתר 242.



 12 5 5 א 0. 1. נתת.

 = ;דררונמה - - --- 7-77 17 השקמ רוהט בהז הדראנמה תרא שעיו | !רוהט

 - הד ה-77 הנק הכה - - - - - > הירתפכ היעיבג ה*%נקו ה%כרי קררנמה תא קרשע

 ו ו 6 ו - ה ה-77 18 הדדצמ סיאצא שכינק הששו !ויה הנממ היחרפו

 הרונמ הנק - - = - ₪7 7 7 הרונמ הנק < - - הראנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הראנמ ינק השלש
 = -ר הרה ד םיעבג = 077777 19 הדנקב םדקשמ םכיע*בג קרשלש |! ינשה קרדצמ

 ל םכיעיבג = = = = ה 77 דחא* הנקב טכידקשמ שכיע<בג השלשו חרפו רתפכ דחאה

 -- םיאצוה - - - -- דה דהחד ןמ שכיאצ*איה םכינקה תששל ןכ ןררפו רתפכ דחא

 - - -- םיעיבג - - - - הדרונמבו !קדרונמה 20 םםידקשמ םשיעאבג קדעברא הדר*נטבו ! קדר*נמה

 ו ו ו 0 ו 21  הנממ םינקה ינש תחת רתפכו : היחרפו הירתפכ

 יש יה = ב-0 בו - ו תו -וכ ינש תחת רתפכו הנממ םשינקה ינש תחת רתפכו

 - -7-- םאציה -------- הדחה ד ! קדנממ םכיאצ*יה םכינקה [רששל ?רנממ םינקה
 דחא - --7-77- - - = םכתונקו - - --- 22  תחא קרשקמ קדלכ ויה הנממ םכתאנקו שהירתפכ
 - - הרר ריי רירייידדדחח 21  קריחקלמו קרעבש קריתרנ תא שעו :רוהט בהז
 ו = )החדה 1 - היתיתחמו 24 התא השע רוהט בהז רככ !רוהט בהז הית*תחמו

 --- הררי ריד דדיידדדדדח 2% יצע תרטקה חבזמ תא שעיו |: קדילכ לכ זראו

 2 דד דדחח םכיתמאו עובר ובחר קדמאו וכרא קדמא סשיטש

 5 להב ז₪ עס א 4. אפה.

 17. הרונמה 61, 63, 64, 6%, 66,127, 221,364. = הינק -- הינקו םכיעיבנ 1, 6, 14, 17, 69, 84, 80, 107, ,,,,6
 29 היחירפו 63, 127, 221. 10, 151, 152, 181,101,196.225,

 18. םביאצוי -- ו , 65. = הנק 1"-- . 64 -- נק 7 284: קותס 155,168.  םבידקשמ 2%-- םםידקושמ
 183, 4 הנק 2%-- 'נק 63, 64, 65, 66, 127, 2 193,253.  דחא הנקב [גק.2ג. 13.  דחא --דחאה 84

 2100. 19. דחא 1" ₪ 27-- דחאה + 1, +,
 =  םביעיבג 2"-- םכיעבג 61, 16 סט, 200, 226, 227, 244, 9 2 389 2, 686 ; קמננתס 103,107,
 20. םביעיבג -- שביעבג 66, 183, 361 11000. | הירתפכ -- הנקב 15%, 177,178: תטתס 151 -- דחאא 0. רתפבכ 2"-- רותפב

 הירתפכ דחא 61. | היחרפו -- היחירפו 64, 127 -- הי ,- 157,191,260. באצוה 5 == םבאוצוה .ןמ 2900 תבואה
 21. םכיאצויה - ו , 6. 193: 2. ןכ ,9- הרונמה 1

 22. םבהירתפכ -- ת ,1-. 23. היתרינ 20. הרונמבו 13,193. | העברא [טק.18. ף. | םכיעבנ , 9--

 2%. תרטקה -- תרעקה 4 וכרא , 1- ₪ 83 -- םכיעיבג 1. 4, 6, 13, 17, 60, 75, 80, 84, 89, 5%
 10ְס,111,112,136,150,181,1סָב, 196 27 4

 252: 260, 615 : קזומס 155,168. | םבידקשמ -- הנקב שבידקשמ
 ו 75 -- םבידקושמ 129,193.  הירותפכ 132,1ֶסָּג- = היחרפו ,
 17. הרנמה 1%-- הרונמה גג,13- רוהט בהז טק. ג 4 768 ססמ. 20 ינש תחת רתפכו הנממ םכינקה ינש תחת רתפכו

 הרנמה 2" , 107 -- בהז הרנמה 151 -- הרונמה גֶסָג- | הנקו הכרי + הרנמה ןמ םביאציה םכינקה תרששל ןכ הנממ םכינקה ; 65 שמש

 טק.186 80. הכירי 84,193.  העיבבגב , 4 6080. 20 260601שע: 4. |

 הירתפב -- הירותפכ 132, 193 : קצותמס 4. | ויה ,\ 80 -- ויהי 21. רתפכו 1"-- רותפכו 9,157.  הנממ - -- רתפכו

 69, 84, 109 : קנס 4. התפכו -- רתפכו תחת ,רתפכו 'ז72.%  .הנממ ושכינקה 27 2
 18. םכיאצ" 4: 9: 69, 120,116,152,191,212. - הדצמ רתפכו 3%-- ת.ז. \ תששל -- תששל ןכ 120,178 -- תששלאא
 150,152, 228. השלש --ינש 1. | ינק 1%-- 076 הנק 9. | םםיאצוה 9,18.193,232. | הנממ 4"-- הנממ ןמ 178--

 הרנמ 1" , 82 -- הרונמ 18,107,193. - הדצמ 1", 6 -- הדצמ -- הרנמה ןמ 6 תוגזַפ. 84,129 ; קוס 4
 הדצמ הרונמ ינק השלשו 107.  הדצמ - - - דחאה , 80.  דחאה 22. םבהירתפכ -- םכ , 111 -- םבהירותפפ 2
 -- תחאה השלשו -ו 494- 2 טק. 248. 102 --- 15 קת 244. | םכתונקו 9.193:253.  הנממ , 75. | ויה -- ויה*

 ינק 2"-- הנק 5 (סע6 8ז:.  הרנמ 2%-- הרונכ 2 69, הלוכ 69.  השקמ - השקמ +.

 196.  ינשה -- תינשה 1 8, 69, 80, 81, 84, 80,095, 6 22. 60008. , 104, 152 --- 055 תתי ל טיג 30 היתורנ

 120, 136, 150, 151,152, 193,196, 225, 244, 686 ; ננס 7 9,129,132,1פ3,248. | היחקלמו--ו 181. | היתותחמו 9
 227, 219 -- אינשה 1

 1 השלש -- השלשו 75,186.  םכיעבג 1*-- םכיעיבג יניב ינק 24. 00. 129. | רוהט ,109. | השע -- השעי 173. התא

 ספ -- םביעיבג 1, 6, 13, 17, 18. 69.75 7 -- םםתא 150, 244 -- תא 75. | תראו -- ) ; 69 94, 4
 108,111,120,112,136,150,151,152,181,1ט3,106 לכ 8

 227, 244, 253, 200, 015 ; קז1ומס 15%, 168 -- םכעיבג 158. \ 2%. רא .5* חבומ -- חבומה 6 יצע טק. ג 1.
 םכידקשמ 1%-- םכידקושמ 9,129,193.253. | רתפכ 1%-- רותפכ  המאו 55 18. | עובר ,9,136. | ותמוק 13; 75: 94,

 129,1%7,181,260. חרפו ז:"--ןכ חרפו 152. --- השלשו 196. | ויה ; 69. = ויתנרק -- ביבס בהז הז ול שעיו ויתנרק 29
 חרפו - - , 80,129. | השלשו -- ו . 75; 84. | םכיעבג 2"- -- ויתונרק 4, 133: 4

 (?סחזוחטגזוס 60 תוק4410ת13 6קוטטת 36 -- 29 6ט מ 25 -- 0.

 רתפכ דחא הנקב םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש פ. : ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה 8
 - -- דחאה 0-07 7-07 77-7057577 7807775570 -70707- 22. = .,7% הי רי וא רעב 2590 242

 םכינקה ינש תחת רתפכו 21. | : היחרפו הירתפכ שכידקשמ םכיע*בג העברא הרנמבו 20. |! הרנמה ןמ םכיאציה םנינקה תששל ןכ חרפו
 ב < 255 0" -,ז הרה ה, םבעיבג| < ₪ ₪ 2 04: ל

 הנממ םכתנקו םכהירתפכ 22. :  הנממ | םכיאציה םכינקה תששל הנממ םכינקה ינש תחת רתפכו הנממ םכינקה ינש תהת רתפכו הנממ
 - ₪75 - קם ₪ תה ףק 2862  ?תרגמה ןמ - - 30-06 5 2 של ד - שש חשו ה שם 2 שב בכ פו - ו ו ה
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 עעפתב 3

 רוהט בהז ותא ףציו + ויתנרק ויה ונממ ותמ*ק

 רז ול שעיו ויתנרק תאו ביבס ויתריק תאו וגג תא

 תחתמ ול קדשע בהז ת*עבט יתשו : ביבס בהז

 סכידבל םכיתבל וידצ ינש לע ויתעלצ יתש לע ורזל
 פכיטש יצע שכידבה תא שעיו !שםהב ותא תאשל

 שדק קרחשמה ןמש זרא שעיו : בהז שכתא פציו

 | ! חקר השעמ רוהט םשימסה תרטק תאו

 .ם א 0 כ. אאא.

 סו וש 1 א לז.

 זרומא שמח ושכיטש יצע קרלעה חבזמ זרא שעיו
 ! ותמאק תומא שלשו עובר ובחר תומא שמחו וכרא
 ויתנרק ויה ונממ ויתנפ עברא לרע ויתנרק שעיו
 תא חבומה !לכ לכ תא שעיו + תשחנ ותא ףציו

 תאגלזמה תא* תאקרזמה תאו םכיעיה תאו תא%ריסה
 חבזמל שעיו : תשחנ השע וילכ לכ ת*תחמה תאו
 דע הטמלמ ובכרכ תחת תשחנ תשר השעמ רבכמ,
 רבכמל תוצקה עבראב תאעבט עברא קציו ! ויצה
 יצע םכידבה תרא שעיו ! שידבל שםיתב תרשחנה
 שכידבה תרא תצבו !  תרשחנ םשתא ףציו םיטש

3 

 ותמק תומא 184. | תומא שלשו טק. 185 4 116 7.
 -- שולשו 75 -- שמחו 4 -- טק. 14. 2.

4 ,193 ,132 ,107 ,84 :75 

 2. ויתונרק 13, 180,103 : קוס 4. ותנפ -- נ ; 6 -

 ויתוניפ 84, 193 -- ויתניפ 186 -- ויתונפ 12, 125, 106, 666 ;
 קעותס 4082. ויה ,4. ויתונרק 13, 193. 256 ; קז!תוס

 ותא -- םכתא 17,18: קחתס 04. תרשחנ -- רוהש בהז

 תרשחנ 5. .
 ף. חרא זי לפיה לכ גל 84166.5 לכ == 00 == ןילב
 80. | תרא 27-- תראו 9,123, 84,120,136,1%7,191 -- תראא

 2. < | תרריפה -- תרריפיה 195 -- תרוריתה 13, 69, 132, 6
 1033 זמתס תרוקרזמה 0, 17, 18, 69, 75: 84, 80, 107,

 100,111,112, 136,150, 152, 101,196, 232, 260, 615 ; קנותס

 2; 4.81. - תקרא 37-- ראו תאו 181 -- תאו 2 0
0% 180 ,160 ,157 ,155 ,152 ,150 120 ,125 ,100 ,101 ,95 

.4 ,602 ,12 ,2 38% 252 ,249 ,248 ,228 ,227 :225 .199 

 תרגלזמה -- תרוגלזמה 9, 69, 104, 107 1327 110 16

 199, 260, 686 ; קוגתס 4. | תתחמה -- ה , 178 -- תותחמה 0

 11,136,1סג. לכ 2%--לכו 129-- לכ תאו 60.80. | תשוחנ 1.

 4. רבכמ חבומל שעיו טק. 46 ף.  הבזמל ,ז גז -- הבז 1.
 השעמ -- ה \ 5 -- תשעמ תשוחנ 103 -- \ 2.

 ובוכרכ 129, 193,196. - הטמלמ -- ה , 4

 5.תרשעבס 0 עבראב -- עבראל 6.
 זרווצקה 84, 100,136, 249 -- קה ₪ק.1735 3. | רבכמל -- ל ,
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 6. םכיטיש 1. תשחנ טק. 84: 7

 שלשו
 ותמוק 4,6, 13,

 1 פס א.

5 1. 

 --- ההרה ההד ה האה - - ותמוק

 ---רדד דה - תועבט -- 07-77 7 -

 וחפק - - - - רד %%%% %בחר - - - *ךרא

 תוגלזמה תאו תוקרזמה - - - - - - - תוריסה
 - -ה רי ריהי ה ההר הד תותחמה - - -

 - רידר דה דד - תועבט -- 77777 -

 עפתהב צץ ב ₪5
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 ויתעלצ --י ,. 181 -- ויתועלצ 4, 193. 244. = לע -- לעו 181. 7
 קביתבל -- םכיתבל ויהו 111. | םכידבל 2.1485 144.  םכהב

 -- המהב 6. :

, .0 .28 

 םביטיש 44.

 םכידבה , 9. יצע --יצע השש 2

 םכתא -- םםתוא 5 -- ותא

 29. תרא ,17ס. | החשמה -- החש 10.14. 109. | שדק -

 ק שדק זזז. ' תראו --ו 155. | רוהט םכימסה !0ק. 13 0

 הקור

 1. רא שעיו נק. :3-

 הלעה 13.60.1093. , 'צע

 תומא שלשו עובר ובחר ,

 חבומ , 176 -- תא חבזמ 1.

 רומא 1% 65 27-- | , -
 עובר , 9,136,170, 176 - 6
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 הבומה - - תישעו 4. כ -- - ככ - הבוטה יהי .- - = בחר = = 00 -. ךרא = = - - תישעו .

 תריפה תא חבומה ילכ לכ תא שעיו 3. ' תגלומה תא תקרזמה תאו םכיעיה תאו
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 קדעברא סכהינדאו קדעברא שהיד*מעו ! רצחה
 ! ףסכ שכהיקשחו שכהישאר יופצו ףפכ םשכהיוו תשחנ

 : תשחנ ביבפ רצחאלו ןכשמל תאדתיה לכו

 ידוקפ קדשרפ
 לכע דקפ רשא תאדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ זרלא
 : ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב שםיולה תדבע השמ יפ
 תא השע הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצבו
 ןב באילהא ותאו : השמ תא הוה' הוצ רשא לכ
 זרלכתב שקרו בשחו שרח ןד קדטמל ךמסיחא
 יושעה בהזה לכ ! ששבו ינשה תעלותבו ןמגראבו
 קרפונתה בהז יהיו שדקה תכאלמ לרכב קרכאלמל

 יככש זשכישלשו זרואמ עבשו רככ םירשעו *עשת
 ףלאו רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו ! שדקה לקשב

 !: שדקה לקשב לקש זכיעבשו השמחו תואמ עבשו
 לכל שדקה ילקשב לקשה זריצחמ תלגלגל עקב
 ששל הלעמו הנש זכירשע ןבמ שכידקפה לע רבעה

 עא ע

 19. שכהידמעו -- 3 . 136 -- םכהידומעו 9, 17, 80, 107, 2
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 חנ ביבס ₪0ק. 45 173. | תשחנ ,,.
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7 :080 -- 102,136 ; 01478 65 

 189, 260, 271, 277: 279, 283, 284, 286, 300 1 -- , 69. | ידוקפ
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 רוח -- רוא 84. | השע 106.  רשא , ,
 23. באילהא -- בילהא 69. = ןד--- ןד 'והי 69. - .שרח 6
 שרוח 6.  בשוחו 2 םכקרו -- םכנקרו תשחנ 69 -- םכקורו

 1סָג- | תעלתבו 17, 6; 107, 100, 168,181,196, 686 ; קזנמגס 5.
 ינשה -- ה ,0+ 0

 24. בהזה , %6-

 שרדקה 1%-- םכיולה 4.
 שדקה --(10) - יהיו , 9.

 בהז -- בהז לכ 181 --ב טק. 24 6
 הפונתה -- ו . 69. = םבירשעו -- םכירשאו 18. | רככ--רככ אָב

 95 -- ר 6א6ם5 ק.185 9. עבשו -- ו ,-

 26. (00ת. , 0. ףסכו -- ףסכו ונתה 6. ידקפ 14,
 107, 10,158, 4 תאמ -- ףפְּכ תאמ 4

 רככ -- ףסכ 80. | ףלאו -- ו , 152, 186 -- ףלאו ףלא
 השמחו -- ו ,186. | לקש -- םכילקש 18. | לקשב -- לקשב לוגל

16 
 לקשה
 רבועה 9, 194, 5

 26. עקב -- אעקב 9. | תלונלוגל 1ֶסָּג -- תלגלונל .
 -- ק קוגתס ל 2. - שדקה לקשב ,
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 17. םכינדאו -- םכהינדאהו 63 -- םכינדאהו 61 6, , 7
1 

 . ןמגראו -- 1 , 127 =-- טק. 18 1.
 תרומא -- מ קומוס ד

 . םבהידומעו -- םבהידומע 63,

 61. | םכהישאר יופצו ףסכ ,
 . ןבשמל -- ןכשמה .

 127, 221, 363 סט 4.

 שמח -- שמה 6.

 העברא םכהינדאו ,
 םכהיקושחו 6.

 רצחהלו -- ה ,, 61, 63, 64: 65; 6.

 22. ירוח -- ירוא 4. 223. ןב קזנמוס ןבנ 2
 24. יושעה -- יאושעה 18. | הכאלמל -- א ,61. | העשת -

 ה , 61, 63, 64 66 ֶ,4

 2%. השמח -- השמחה א 1.

 26. ז-רולגלגל 19- | לקשב -- ש , 4.
0-1 

 קעעתב

 2%, 615; 6. םכהיקשחו 4: 6, 12, 17, 18, 60, 75, 80, 19

00 ,158,176 ,136,152 ,112 ,120 ,111 ,10 ,108 ,89 ,84 

 22%, 227: 210: 244, 253, 200, 8 5, 4. יופיצו 189, 1.

 םכהו -- םכאו 84. | םביקשוחמ 24
 75: 89: 95: 104, 10, זוז, 132,126, 157,170, 181,101 2

 196, 232, 247, 251, 251, 260 ; קנס 4 155: 20-

 רצחה -- ה ,.

 17,18. ךסמו :רצחה 0. 48 4

 18. ךסמו -- ךשמו קוס 6. = םכקר , 75 -- םכקור 193 --
 םכקאר %- תעלתו 17, 107,100,122,168,181 ; קזגנמס 4.

 ינש -- ינשה 129. | ששו , 89. | רזשמ -- ר 0ק. 201 82. *

 םכירשעו -- ו ,181. | המוקו ךרא < ךרא המקו 80. ךרוא 2
 260. - המקו 3: 5.0. 0, 13, 17, 810 109, 100, 129, 132 6%
3 .247,249 ,152,157:158,181,184,190,196,200.212 

 תטמס 168.  בחורב 178,193, 196, 227, 253 ; קזוגס 4

 [-רמועל 84,194 -- לכ 18.

 6 סתזנמטגוהס ססתרקהזגז10מ15 68ק1זטמב 36 -- 39 600ג 0.

 רצחה רעש ךפמו 18.  :רצחה ידמע לכ ףסכ םביקשחמ םכהו ףפכ םכהישאר יופצו ףסכ םכהיקושחו םכידומעה יוו תשחנ םכידמעל םבינדאהו 7.

 בקר השעוז רושמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת

 המא םכירשע

 תרשחנ העברא םכהינדאו העברא שכהידמעו ג.
 םכהידמעא

 ןכשמל תדתיה לכו .
 : תשחנ =ֶכהינדאו

 ךסמ רצחה רעשלו 6.

 יעלק תרמעל רומא שמח בחרב המוקו ךרא המא םכירשעו
 שכקר השעמ

 --- םביקשחמ ביבס רצחה ידומע לכ 7.

 רצחה תדתי לכו ויתדתי לכו ותדבע לכב ןכשמה ילכ לכל גָפ

 : ףסכ םכהיקשחו שכהישאר יופצו ףסכ | םכהיוו
 היוו \

 : תשחנ ביבס רצחלו
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 ! :כישמחו תואמ שמחו סכיפלא תשלשו ףלא תואמ
 תאו שדקה ינדא תא תקצל ףסכה רככ* תאמ יהיו
 רככ רככה זראמל םכינדא% .תראמ תרכרפה ינדא
 שכיעבשו השמחו תואמה עבשו ףלאה תאו : ןדאל
 ! [כתא קשחו םכהישאר הפצו סכידומעל שיוו השע
 תואמ עבראו סכיפלאו רככ שכיעבש הפונתה תשחגו
 תאו דעומ להא חתפ ינדא תא הב שעיו ! לקש
 זראו ול רשא תשחנה רבכמ תאו" תשחנה חבזמ
 ינדא תאו ביבס רצחה ינדא תאו :חבזמה ילכ לכ
 'ככ זראו ןכשמה ער*דתי לכ זראו רצחה רעש
 ; ביבפ רצחה תצדתי

 א%%1א

 דרש ידגב ושע ינשה תעלותו ןמגראהו תלכתה ןמו
 ןרהאל רשא שדקה ידגב תא ושעיו שדקב תרשל
 ד*פאה תא *שעו !השמ תא הוהי הוצ רשאכ
 ! רושמ ששו ינש [רעלותו ןמגראו תרלכת בהז

 ךותב תושעל םכליתפ *ץצקו בהזה יחפ תא ועקריו
 ךותבו ינשה תעלות ךותבו ןמגראה ךותבו תלכתה
 לע ת*רבח ול ושע תאפתכ !בשח השעמ ששה

 ונממ וילע רשא ותדפא בשחו :ררבח ו*תווצק יינש
 ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז והשעמכ אוה
 תרא ושעיו :קדשמ תא קדוה  הוצ רשאכ רזשמ

 עפתאב

 ז10.  .תדתי 2"<- תודתי 9,193. | ביבס 2" 84 -- תשחנ ז7
 -- ביבס יכמס 5.

 1. ןמגראהו -- א ,- * תעלתו 86, 10, 10, 6
 ינשה -- ה \ 80, 170,193,196, 247,271,252. | ושע (סעוס השע

 8 -- ע 112.13. 173. דרש --דרשה 75.109,129. תא

 69. - רשא -- רשאל 110. | ןרהאל -- ןהכה ןרהאל
 הוצ -- תרא הוצ

 2. שעיו -- ושעיו

 107 -- אדפאה 1.
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 3. תרא -- תרא קפ 106. | םבליתפ ץצקו --פ ץ טק.
 םכיליתפ 4.9, 13, 17: 7%, 80. 84, 107, 10,

 דופאה 106, 108, 193, 686 ; קונוס 4,
 / תעלתו 17, 80,107, 100, 132, 1508

 181, 227, 228, 232, 244, 260, 686 -- םבילתפ 69,150. | תושעל
 --וג132. | ךותב , 69 -- 08 111. | ןמגראה ךותבו , 180 --

 ןמגראו 69. | תעלות ךותבו , 84. | תעלות , 9--ו ,
 129 --.תעלותה 69. 75 -- תעלות ששה 251. | ששה ,

 4. תופתכ 5,18,132,1ְסָג,686 --(טק.ז36 173. תרבח ול ושע
 ₪ ול ושע תורבח גְפָג. | תרבח , 109 -- תורבח 2

 קזמס 12% -- תרבחא 120. - לע -- לא 84. | ינש --יתש
 69, 601 -- ינ טק. 285 ותווצק -- ותצק 151, 227 -- )תוצק

 ז 8% -- ויתווצק 6, 18.75, 4, 5, ,,

-- 101 10106 ; 653 ,601 ,600 ,4 180 ,288 ,286 ,228 ,226 ,210 

 ויתצק 17, 6, 80, 84,108,132,1%0, 152, 227 -- ויתוצק 1: 9
19 ,240 ,248 ,247 ,244 ,212 ,6,181,180 89,95,111,120,1 :12 

 252, 251, 260, 659 'ק, 686 -- ותו טק. 145 107 -- תו טק. 18"
 109. | רבח -- רבחו 6, 104, 12, 132, 136, 264, 686 : קוס
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 5. ותדופא 69,193. - אוה ונממ 125,178. אוה 18
 200. | והשעמב -- ו, 84 -- וה , 144. | רעלתו

 132,168,178,181. | ששו ינש [טק.עג[. 12. | רזשמ -- רזשמו
 107. | הוהי , 107 -- 2155 2.

 36-- 29 סט 25--

 : רושמ ששו ינש תתעלותו ןמגראו תלכת בהו דפאה תא שעיו ,2-
 = -- = = 2 רעלןתא 5 -- = - = שכול

 4. :בשח השעמ ששה ךותבו ינשה תעלות

 8.- -:רבחויריתוצק - * לא. ול. היהייתרבה - רב תש לו ב ה

 --- רושמ ששו ונש תעלותו ןמנראו תרלכת בהז
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 , בשוח -
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 --- ה ה ה ככה ----- 7
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 - - דד רה ה חח 11

 ו - תרודת| ---- 777777
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 - - תורבח ול השע תופתכ - - -- -- - - - 4
 - -רר רה דה - - - - לתאאצק -- 5

 ב 6

 לג: ס"ס א. 85 2

 27. רכבה 1"-- ה ,. 61, 63: 64, 65; 66, 221, 363 110.

 זרכרפה ינדא תאו , 4.
 40. זזראו ז:"-- ו , תאו 3"-- ו , 7-
 41. ינדא 1% 61. | תראו -----

= 20 

 םביליתפ 7

 4. ויתוצק 7-

 כהלכה נקנה ננטשו

 1. ז-רעלותו -- תעלותהו 7.
 2. יחפ < חיפ 64,183 --'חיפ

22 

 תפפתב

 260, 264- שבידקפה <- כ, ₪ =- םבידוקפַה 1 25 197,
 ןיבמ 196. | ששל -- ששו 69. | תואמ --ו ,253- | שמחו =

 שמחו םכיתאמו 0

 27. רככ תאמ יהיו ע.186 9. | ףסכה -- ףסכה ל 0,
 תרא , 4. | שדקה (טק.ז46 614085 180 2. ינדא תאו שרקה ,

 186. . תאו -- ו . 19.  ינדא תאו -- ינדאו"60. | = תבורפח 14.
 28. ראו -- ןחלשה תאו 4. | תואמה עבשו , 196. | תואמה
 -- ה 102 -- , השמחו -- ו ,5- םביעבשו

 -- אא שמחו 18 --י טק. ג 4. השע -- השע א 5.

 ם=בידמעל 17, 18, 80, 81, 84,108, 2 150 8%

 181,190, 196, 244,252, 686. | םבהישאר (ס16 םככישאר

 29. םביעבש -- םכירשע 66011. | רככ , 190. | םביפלאו --
 ו ,18.158,181,186,ז99. | לקש ,זזגי

 20. תרא \ 248 -- אתא 0, התפ דעומ , 4.

 תראו :%--ו,186. | תשחנה 1%-- תשוחנה 193.  רבכמ תאו
 זרשחנה פט 112. - רבכמ תראו -- תראו ול רשא 6

 זרשחנה 2", 69. | לכ, 69,890. | רשא תרשחנה רבכמ תראו
 חבומה ילכ לכ תאו ול -- וילכ לכ תאו וידב תאו ול רשא 0.
 21. ינדא תאו ביבס רצחה , 80. | רעש ינדא תאו ביבס טק.

 18. 175. | ביבס 1*--ןמו ביבס 107. | רעש , 89 --רעש רצחה
 זזז.. לכ תאו רצחה (0ק.:26 13. רצחה 196,"2. תדתיו"

 -- תרודתי 9,136,194. לכ 2", 248. רצחה תדתי

 (>סמותט4010 60 תק 10015 64 קוטב

 ךותבו ןמגראה ךותבו תלכתה ךותב תושעל םליתפ ץצקו בהוה יחפ תא ועקריו 3.

 והשעמבכ אוה ונממ וילע רשא ותדפא בשחו 5. + רבח ותווצק ינש לע תרבח ול ושע תפתכ
 היהי ונממ והשעמב

 תחתפמ בהז תצבשמ תבסמ םכהשה ינבא
 : לארשי ינב תומש סהילע תחתפו
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 - - - תוחתפמ בהז תוצבשמ תבסומ - - - - - יחותפ ת*חתפמ בהז תאצבשמ תבס*מ םהשה ינבא

 - - - - ומשה - -- 5-7 777 ד 7 לע שתא *סשיו ! לארשי ינב תומש לע פתוח
 - ה דה ה ה 7החחה ה - - דופאה זרופתכ רשאכ ללארשי ינבל ןורכז ינבא ד*פאה תר%פתכ
 - כ-77 - ושעו - - - = 97708 השעמ ןשחה תא *שען | !השמ תא הוהי קדוצ

 כו == ישב דופאה - - ---- - תעלותו ןמגראו תלכת בהז ד*פא* השעמכ בשח
 - 7-7 השע ----- - 7777 ד 9  ןשחה תא ושע לופכ היה עובר !רזשמ ששו ינש
 = שיכ ל !%%%% ובחר - - - - - - - 10  העברא וב ואלמיו ! לופכ ובחר תרזו וכרא תרז

 - - הרר ריר ירררחחהה ! דחאה רוטה תקרבו קרדטפ זכדא רוט ןבא ירוט
 - = ריח - 11.12 ישילשה רוטהו ! שלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו
 - הרר דרה ! המלהאו - -- - 11  םכהש שישרת יעיברה רוטהו : המלחאו ובש סכשל
 -- -.- : םתואלמב בהז תוצבשמ - - - - - - 14  שכינבאהו ! שפת*אלמב בהז ת*צבשמ תבסומ הפשיו
 קשכתומש - - = 77-77 ד - - תומש - - םתאמש לע הרשע םיתש הנה לארשי ינב ת*מש לע
 < ה ה-7 - שתוח - - - ! טבש רשע כינשל ומש רע שיא םשכת*ח יחותפ
 תובע - - - - תולבג תורשרש - = - - = - -- 17 | תאבע קרשעמ תאלבג תארשרש ןשחה לע ושעיו

 תועבט - - - - תוצבשמ - ----7-77 - ז6 .ת*עבט יתשו בהז ת*צבשמ יתש ושעיו !רוהט בהז

 ו - - תועבטה - -------- : ןשחה תוצק ינש לע תאעבטה יתש תא ונתיו בהז

 5 ג. צה זק א 0 10 א 4. תקתפגהנ

 6. רובסומ 61, 63: 64, 65: 66, 127, 2 ו יחותפ -- ז0. העברא וב 00.14 ף. | העברא , 686. וב--ובא .-

 י טק.ז4 14 7. הוהי ,4 םכדוא 227: 239; 4

 10. תרקרבו -- ר 0. 185 רוטה , 1. זז. ינישה 80. | ךפונ 9,193, 227, 264. = 4. םכלהיו 40 ובש

 11. ךפנ -- גפנ 2פ9 -- ך טק." 3. ריפס -- + 4. 601ם. 1 (טק. ג 102.  םבולהיו 975, ,24
 םכלהיו -- םכלחיו 8 12. ישלשה 80, 120,186, 61% ; תטמס 248 -- 10716 שילשה 4.

 12. המלהאו -- המלחאהו 1. םבהש -- םכהשו 200, קונוס 1ֶלְל.  בהז תצבשמ תבסומ
 13. תובסומ 61, 63, 64, 65: 66,127,183,197,221. | םכתואלמב כ. 786 6010885 180. | רבסומ , 129 -- ו , ,0

6 ,+,ָ]ָ 9 ,, ,94 ,80 ,84 

 106, 221: 225, 227; 230; 244 253, 264, 086 ; 1016 139--תובסומ

 81,192, 2600 -- [:ק.14 100 -- תרובסמ 4. תרצבשמ =

 זררוצבשמ 4: 9, 75, 84, 89, 109, 111, 120, 1589, 22
 239, 260, 282 -- ,160. | םכתואולמב 193 -- םכתאולמב 619

.226 
 14. תומש 1, 4, 6, 0, 1, 17, 18, 60, 75, 5" 9%

2,,,+, ,+ 

 260, 686 ; קנתס 81. | הנה ,189,193 -- קחומס המה 4.

 םכיתש -- י .144. | םכתומש 4,129.112,190,191.  יחתפ 49
 17 60: 80, 10, 111,1ף0, 152, 158,168,196--י , 13 --יחותיפ

 193. | כתה , 109 -- םכתוה 1, 6; 13: 75; 108, 136, 193 9

 200 ; קזותגס 4. רשע 157.

 1%. לע -- לע תצבשמ יתש 10ף. | ןשחה -- ןשוחה 13 -
 גס. 48. 124. | [רררשרש -- [רשרש 100, 615 -- ת \ 244 --

 תרורשרש 84,129,103,282.  תירולבג ס, 13: 69, 9412 2
 193. | השעמ פו 81 -- קזגעס תשעמ 144. | תובע 29

 192, 686 ; קזנתנס 4.

 16. בהז ושעיו , 9. = תרצבשמ , 9 -- תוצבשמ 9
 6, 108, 12%, 129,136, 13, 260,686. | בהז 1",

 יתש תא ונתיו בהז תעבט , 84. | תרעבט , 9 -- זרועבט 09

 18,60,120,112,116,193. בהז 1."2ננ. | תעבטה -= ועבט

- = ₪ == 

 -- ו 1.

 14. יחותפ = יוחתפ 1.

 - ענב ננטש 7 עגנו 0 נונו צמצמו 1 9 ענו ובכ צבע בבנו ההענבנהנ 6 בנה צטט ג אנעכ-ה א-ג טגבנמסש-

 ומש , 1.

 8 כ

 6. 00. 08 184. ושעיו -- שעיו 107. | םםהשה ינבא תא
 שמ תבסמ 2.146 1%%- תא ינבא= 5. תא , 136. ינבא --בא
 [טק.ז46 3. | םבהשה -- ש קממס ק 3. | תצבשמ תבסמ --
 צכצמ תבשמ 14 תבפמ -- תבפמ תאו 0 69 -- תבסמ שמ

 81 -- תובפומ 193 -- תבסומ 5, םטמס 170 -- תובסמכ 120 -=

 טק. ז3 144. | תיצבשמ 108, 120, 150, 191, 21, 260024

 תרחתפמ -- תרוחתופמ 1 -- תוחתפמ 111, 120,151, 260 --

 תחתופמ 69. | יחתפ 4, 0, 17, 699, ,,, 24015

 -- יחותיפ 193 -- ות טק. 4. םכתה 2: 4, 13. 60, 80, 10

 80,10,זוו,132,150,152, 158,175,181,184.186,180,

 210, 232: 244, 252, 2%, 686 ; קזותס 82. | [רומש --

 210,236. | ינב -- ינב עי ינב .

 7. םכתוא 1סָג. | תופתכ 1
 ןרכז 13: 2323 4

 8. שעיו --ושעיו 60, קחתמס 189 2. תא , 129.  השעמ ןשחה

 [טק.זג. 101. | בשח השעמ ,ז:זז. | בשוח זִסָג. | השעמכ -

 6 נס רפא , 151 -- דופא 60, 84, 108, 105, 1 2

 דופאה 2

/ 

 260, 686 ; קזננמס 175 -- 1טק 146 6 -- (06 דפאו +4 זרעבטה 4-- תעבטה עה 109 -- תועבטה 84,129,686. ינש

 תעלתו 7, 10 2 1, 4 : ששו 0 -- תש 120, קזגומס 136. | תרצק 7.

 . עובר -ו,109,18:1. היה - היהי 09.  ושע 1026 הש
 0 2 , . 2 16,17. לע 2'-- (9) - - ינש , +

 89. | ןשחה -- ןשוחה 181,1סג -- ןראה 5

 600 םנחטגגס0 60 תק 0015 6 סט 36 -- 9 סטו 25 -- 0.

 םתוח יחותפ 39. 6
 יתש תא חתפת םתיח - - - ןבא שרח השעמ ז1. :םתדלותכ תינשה ןבאה לע םירתונה הששה תומש תאו תחאה ןבאה לע םתמשמ השש

 ינבל ןורכז ינבא דפאה ז-רפתב לע םכתא םכשיו 7. : לארשי ינב תרומש לע
 < 8 םבינבאה יתש תרא תתמשו 12. + םבתא השעת בהז תוצבשמ תבסמ - - - - - תראמש - - םכינבאה

 : רושמ ששו ינש רעלותו ןמגראו תרלכת בהז דפא השעמכ בשח השעמ ןשחה תרא שעו 8. ---!  לארשי
 = 25 = = - טפשמ ןשח* תישעו 1%. ו

 : לופב ובחר תרזו וכרא תרז ןשחה תא ושע לופכ היה* עובר .
 תם בי שי 8 וי - -- הוהי - - - 6

 + דחאה רוטה

.2 2 .0 

 : םםלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו זג.
 ש 5 ₪6 ₪ שי, 20 ₪ --₪יו

 = 5 -כהשו -;-'- ב ב ₪ 2 ל כ - נכי

 שיא םכתיח יחותפ םכתמש לע הרשע םביתש הנה לארשי ינב תרמש לע םכינבאהו 14. :  םבתאילמב | בהז זרצבשמ תרבפומ
 7 ןיהת - - - - 21. !  םכתאולמב ויהי - - םכיצבשמ

 + , +. , זבש 5
 תישרש - - 5 תישעו 22 - - ₪ =. = *ינש של 0% 2 'זרצבשמ יתש ושעיו 16. = : רוהט בהז תבע השעמ תלבג תרשרש ןשחה לע ושעו 1%. טבש רשע םכינשל - |

 - ונשעת - - - -

 וב ואלמיו 0.

 = דר ד - דא א א -

 תקרבו הדטפ םכדא רוט ןבא *ירוט העברא

 - םכירוט - - - ןבא תאלמ וב תאלמו 7.

 : המלחאו ובש שכשל ישילשה רוטהו 2.

 היי.

 הפשיו םכהש שישרת יעיברה רוטהו

 - - ןשחה לע תישעו +.
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 .תאעבטה יתש לע בהזה ת*תבעה יתש %+ ונתיו
 ת*%תבעה יתש תוצק* יתש תאו !ןשחה תוצק לע |

 ד%פאה ת*פתכ לע שנתיו תאצבשמה יתש לע ונתנ

 ומישיו בהז תראעבט יתש ושעיו | !וינפ 'רומ 'רא

 רבע לא רשא ותפש 'רע ןשחה תרוצק ינש רע
 לע סכנתיו בהז תאעבט יתש ושעיו ! התיב ד*פאח
 זרמעל וינפ לוממ קרטמלמ דאפאה זר*פתכ יתש
 ןשחה תא וסכריו : דאפאה בשחל לעממ ותרבחמ
 תאיהל תלכת ליתפב ד*פאה תעבט לא ותעבטמ
 ד*פאה עמ ןשחה ח" אלו ד*פאה בשח ירע
 +%+% %%%++ %*%%* %%%%+ השמ תא הוהי הוצ רשאכ

 [רא א שעי] [%א%% %% +%%%% %+%% %%%% %%%++%+

 ליעמה יפו : תלכת לילכ גרא השעמ דפאח ליעמ%
 ! ערקי צל .ביבס ויפל קדפש תורחת יפכ וכותב
 תעלותו ןמגראו תלכת ינומר ליעמה ילוש לע ושעיו
 ונתיו רוהט בהז ינאמעפ ושעיו : רושמ *** ינש

 הת כעאתב

2 6 ,104 ,102 ,100 ,99 :95 :94 :84 ,82 ,80 ,75 

6 ,144 :110,111,124,128,120,112,135,129 
209 ,100,196 ,186 ,184 ,168,169,170,171,172,175,177,178 

4 ,260 ,2%6 ,21 ,24 ,24.8 ,24.7 2442 :237 :233 ;232 :227 :221 

 270, 271, 282, 283, 286, 28, 288 6ז '1, 300 1, 389 4, 4 5%

 653: 659 'ק, 665, 686 ; תטמס 101, 228, 489 2 -- יתעבטמ

 לא -- תא קזגתס 2.  תועבט 194, 244. | דפאה ---- ליתפב ,

 9. | רפאה ג", 109 -- דופאה 84,108,101,260. | תריהל 9
 -- רויהל 12, 10: 69: 75.84: 80, 99.4 10, 111,120 2
;6 ,204 ,260 ,23 ,239 ,227 ,22% ,196 ;193 ,170 ,155 ;152 

 קנעמס 4, 80. לע -- לא 10,120.  דפאה 2%"-- ליתפב דפאה
 רפאה בשח לע תיהל תלכל 150 -- דופאה 4, 4
 דפאה לעמ ןשחה חזי אלו 152,181. - הזי סנש חרזי ב

 ןשוחה דפאה 3"-- דופאה 84, 107, 108, 1091,

 הוהי ,170. | תרא 2"-- לא ).
 22. שעיו -- ושעיו 84. | חרא , 136.  דופאה 06

 %ףשעמ --השעמ רשאכ גסְל- | גרוא פג. תלכת לילכ ק.196.
 23. וכתב 100,1זנ.  ארחת יפכ---ארחתפש 101.  יפכ ₪.

 138 110. | ארחת -- א [0ק.188 81,  ויפל -- ופל שאב גְס
 -- היהי ויפל 196. | אל -- אלו 223. | ערקי -- ערקי שרקי גס

2 .4 .00 2-= 

 24. ילוש לע -- ילושא לע-84. | לע , 69- | ילוש --ו ,109--
 ילב 1פ--ש 0ק.146 686.  ינמקכר +,

 120, 190, 170, 225, 260, 686 -- ינומיר 18, 1ֶסג ; קזנזתס 4
 ינמיר 4. תרעלתו 17. 60, 80, 84, 100, 120, 112,168, 181,

 686. | רזשמ ינש -- םככותב בהז ינומעפו ביבס וילוש לע ינש
 רזשמ ינמעפ ושעיו ביבפ 232. = רזשמ -- רושמ ששו 9

 =- רושמ אאא 73

 25%. ושעיו -- שעיו 6. ינומעפ 101, 107, 193, 249,

 םקוותס 168. | בהז ,157 -- ₪ 60.  רוהמ -ו,9.  תא--
 תא שעיו א 9%. | םכינומעפה 107, 120, 142, 12, 16, 4.

 םכינמרה 1*-- םכינומירה 196 -- םכינמירה 60, 80, 84 ; קווחוס 4

 -- םכינומרה 13, 253,260. | ילוש -- ילוש ישול 3. | ביבס =
 רשאכ תררשל ביבס 4. םכינמרה 2%-- םכינומירה 193 -

 םכינמירה 80, 84 ; קזוומס 4 -- םכינומרה 75, 253, 260 --י ,.
 םבינמחהה 2" - - - - לע ,1 200
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 : ןשחה תוצק ינש לע תייעבטה יתש תא ונתיו בהז תיעבט יתשו בהז 6

 מם א 0.

7 
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9 

20 

21 

1 4. 

 8 6 ג.

 תועבטה - - - - - - - תותבע% יתש תא - -
 הותבעה יתש .תוצקה - 6 - הס ד דה
 דופאה תופתכ - - - - תוצבשמה - - ----
 מאשה :ּפהו רועפפ - -(ח תרה דחה ₪57
 הבה לע רה 7 חד הד[ רז א
 = - ה 77 תועבט -- 7-7 77 77 דופאה
 ---ריררהר הר דהחה דופאה זרופתכ - - -
 ---דדדדה :דופאה - -- 77777 ד
 תויהל - - - - - - דופאה - ---77777
 דופאה - - - - - - הז - - דופאה - - - - -

 תאו שיראה תא ושעיו

 - - ושעו ! השמ תא הוהי הוצ רשאכ םשימתה
 = תה ה דה %%%% ליעמה

 4 4 הרחת -----

 0 יגומעפ == ₪0 =

 5 ב ג. + ג  ן ₪

 17. רותבע -- תרותבעה 63: 7.

 8. תוצבשמה --ש , םםכונתיו + +,

 19. ינש -- נ קממס ת 64. | רבח -- רבע 66, 333, 503 : תטס
 204. 20. םכונתיו 61, 62, 64, 66, 182, 197, 1.
 21. ליתפב -- ליתפ טק. דג. 61. ה" -- חת 18. | ושעיו -

 ע , 61. | םביראה -- םכירואה 299. .  םבימתה , 6-
 22. גרא -- ךרא 4.

 21. יפו , 65. | הרחת -- ארחת 1
 24. חרועלותו 1.

 רו

\ 3 

 17. סת. 95.107,152. | יתש 1"--יתש תא 5
 22%3;193 קוס 94. | תתבעה -- ה , % -- תותובעה גס.

 בהזה -- בהז 10; 686. | לע תעבטה יתש , 193. | יתש 2"--
 ינש 69,615. | תעבטה -- ה , 84 -- תועבטה 60,111. לע ?*
 -- לא 684, 132,101 ; קזומס 15%. | רוצק -- ו , 17, 232 -

 תרוצק ינש 1.9. 132, 200 244. | ןשוחה 1

 ז8. יתש תוצק ,185. | תוצק--תוצק תֶבַע 107. תש 2"--

 6 1רותובעה 193 -- תרותבעה 4. 1רצבשמה יתש

 לע םכנתיו , 6. = יתש 3" 4,686. | תרוצבשמה 7

 108,120, 116, 184, 103, 260 ; קזנתס 1 םכונתיו 1, 120

 136,200: קתתמס 9. | תרפתכ , 5 -- תופתכ 193: 2535 4%
 דופאה 69: 95, 108, 193, 253 4.

 10. שס. עמ 103. | תועבט 4,69,151,193. משי 9
 -- ומישיו שעיו 129. = ינש -- יתש 11,129, 186 ; (0ע66 244 -

 ינ (טק.146 9. | תרוצק --ו,109.  ןשוחה וְפַג. לא--לע
 17,248. | דופאה 69, 84, 1

 19,20. בהז -- (14) - - ומישיו ,

 20. 107,.60.  תועבטס 4,60,111,191,686. בהז ,4.

 דפאה --- םכנתיו 0ק. 295 9. | לע , 686. | םכונתיו 6
 247,260. | תרפתב ,103 -- תרופתכ 69,193, 260.  דפאה גל
 -- דופאה 108,זֶסָג. | תרמועל ְסָג- | ותרבחמ -- ו , 5. !ום.

 162.  דפאה 2"-- דופאה 01 4

 21. 7רא 1%, 69.  ןשחה 1%"-- ןשחה פאה 132.  ותעבטמ
 -- ויתועבטמ 193 -- ויתעבטמ 2, 3: 4, 6, 9.13, 17,118, 9 7

 (?סמו1חט4ז10 6087810015 6ג1םנמג 36 --- 20 סט ג 25 -- 0.

 תוצק לע תעבטה יתש לע בהזה תתבעה יתש
 - = בולע ב 2 שש 5

 נ

 תתבע* < = תא התה 20 = "ב - -"ש ככ תועבטה - - - - תתנו - - תועבט 2,-

 בהז תיעבט יתש ושעיו 19. | + וינפ לומ לא דפאה ת*פתכ לע שכנתיו תיצבשמה יתש לע ונתנ תתבעה יתש תוצק יתש תאו 18. / :ןשחה =
 - - תועבט - - תישעו 26. -- -- ---- - - תופתכ - - התתנו תוצבשמה - - - - ןתת = -0-050- 05 0-0 07070- - 28.

 דיפאה ת*פתכ יתש לע = םכנתיו | בהז תיעבט יתש ושעיו 20. :התיב דיפאה רבע לא רשא ותפש לע ןשחה תוצק ינש לע | ומישיו
 דופאה תופתכ - - - - םכתא התתנו - - תועבט - - תישעו 27. -  - - ךופאה כ-0 0-50 050-0505705 0- 07070507 םכתא תמשו

 בשח לע ת*יהל תלכת ליתפב דצפאה תעבט לא ותעבטמ ןשחה תא ופכריו 21. + דפפאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל וינפ לוממ הטמלמ
 - - - - תוהל ----.- ךופאה = - = וכו 22-25 5 28. + דופאה 22 - = = - .- < ב

 ארחת יפכ וכותב ליעמה יפו 23- | + תרלכת לילכ גרא השעמ ד*פאה ליעמ תא שעיו 22. + ---- ד*פאה לעמ ןשחה חו" אלו ד*פאה
 שיש -"ושאר יפ תיחו 2 = כ דופאה - - - - תישעו 5. :דופאה - - -- - - - - - דופאה

 : רזשמ ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינומר ליעמה ילוש לע ושעיו 24. = :ערקי אל ביבס ויפל =  הפש
 ביבס וילוש לע = - ------- < - - ינימר וילוש - - תישעו 33, = - - = .- ול היהו ארחת יפכ גרא השעמ - - - - - היהי -- -



 זס ה. 19
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 יריעמה ילוש לע שינמרה ךותב סכינאמעפה זרא
 ןאמעפ ןאמרו %*% ןאמעפ | ! םכינאמרה ךותב ביבס
 רשאכ זררשל ביבס ליעמה ילוש רע ןאמרו %%*
 שש תנתאכה תא ושעף !?דשמ תא קדוהי הוצ
 שש ץרפנצמה זראו :וינבלו ןרהאל גרא קרשעמ
 שש דבה יסנכמ זראו שש תאעבגמה יראפ זראו
 ןמגראו תלכתו רזשמ שש טאנבאה תאו !:רושמ

 תא הוהי קדוצ רשאכ שכקר זרשעמ ינש זרעלותו
 ובתכיו רוהט בהז שדקה רזנ ץיצ תא ושעיו .: השמ
 וילע ונתיו :! הוהיל שדק שכתוח יחותפ בתכמ וילע
 רשאב קרלעמלמ תפנצמה לע תתל תלכה ליתפ
 ןכשמ% תדבע ל5 לכתו !השמ תא ?דוה' הדוצ
 הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו דעומ להא
 השמ לא ןכשמה תא ואיכו |! ושע ןכ השמ תא
 ו*חירב וישרק ויסרק וילכ ללכ תראו רהאה זרא
 ש%ליאה תררוע קרסכמ תראו 1 וינדאו וידמעו
 תכרפ תאו סכישחתה תאראע הפכמ תאו שימדאמה
 : תרפכה תאו וידב תאו תאדעה ןורא תא :ךסמה
 ! סכינפה כחל זראו וילכ לרכ זרא* ןחלשה זרא
 הכרעמה תארנ היתרנ תא* הרהטה הראגמה תא

 עפפה.

 32. לכ לכתו -- לכ תרא לכתו 116 תגג]ס19. 120. = לכתו טסא
 ת4]סזְה 6% סעת8(4 ; 146 -- 108]סד ; 1 לכ

 ז-ודובע 18,191.  ןכשמ , 9 84, 190 -- ןכשמה 1,100. | להא
 -- אלהא 81. ינב -- ינב לכ 107 -- 'נ 00. 38 80. | לארשי
 --'.81.  הוצ רשא ₪ק.148 168. | הוצ,זזנ' תא --לא

 129.  ושע ןכ , 5,100,193. ושע -- השמ 18, קזומס 4,

 34. ואביו 6 :זז --לכ תא לכ ואביו 107. | ןכשמה -- ה.
 תרא 2%-- לא קתתס 1,99. לכ תאו 98 4 ל

 וילכ -- תאו וילכ 111 --ויליכ 107. | ןישרק ויפרק ₪ ויסרק וישרק
 84,193.  וחירב --- י ,, 111, 277, 284, 286 -- ויחירב 41 זלע

2149 (108,120,112,116,1%2,181,191,227,242 ,80 ,84 ,80 69 
 247: 248, 249, 251, 253, 7,686'260,288,650. וירמעו --וידמע

 4,181, 186 -- וידומעו 9: 13: 84, 80, 107, %) 6

 247; 240, 260 ; םטמס 4

 34. תראו :"-- תא 9. | תרע 1,6, 0:12, 13, 17, 60, 75, 91

 94, 89, 10ֶד, 10ָס, 111,125, , 76
240,2%1,2%3,686 ,181,186,190,196,227,212,230,244,248 
 קחפס 3 -- תורוע 1923, 260 -- תורע 4, קמתמוס 128. | =בליאד

 1 150 -- ראמה םכילאה 106 -- םכיליאה 3,
 244, 260 : קנווס 168 -- םבילאה 9, 18. 69, 2
 196, 225,686. הסכמ 2" \ 686. תרע -- תורוע 1סָּ , 260 --

 תרוע 5,110.  םבישחתה -- ה , 9,69,129, 242. תאו 3"

 35. תא \ 4,196 -- תאו 60, 100, 120,132, 212,230 -- תאא

 2. ןרא 1, 13, 18, 80, 81,160 1 152,251,

 271,284,286. | תודעה 9, 69: 75, 54, 100132,
 210, 223, 212,260,653 3 קוותוס 4 -- 28 200. | וידב ,-.
 תראו וידב ,103,157. | ראו 2"-- לכ תאו 7%. תררפכה =

 ה , 856--ר ,19--תרופכה ָפ --(טק.231. 107 -- ה טק. 14

 26. תרא 1*-- תאו 4 ז00,120,112,181,1ףָג -- תאא

 82. | ןחלושה זֶפָּג. תא ןחלשה -- תאו וידב תאו ןחלשה 4.
 ץרא 27-- תראו 9, 19: 69: 80, 84, 80, ספ, 100,

,244 :227 .18,193,196,198 6 175 

 601, 602, 603, 615, 686 ; קווזגס 4, 17, 107, 136 -- תראא
 זס לכ יז :
 37. תרא 1%-- תאו 17,69,120,1%2,618.  הרונמה 9
 132,193: קוופס 4.  הרהטה --הרהטה תא זוז -- הרוהטה 4

 81,108,112,101,249, 04. תרא 2"-- ראו 6

226 ,200 ,198 ,186 ,168 ,152 ,150 2 ,101 ,89 ,81 

 ם4א.-ס כ. .אאאזאב

0 

 צהבת ₪ 610 א.

 8 ג 1.

 - - ד 7- -₪ְ-- אצצצצצא +צ+צצא%א םכינומעפה

 ןומעפ ןומרו בהז ןומעפ :םכינומרה - - - - - -
 - - ההד ה חח ןומרו בהז
 == תנתיכה - = = - 0 כד ל רה דה =

 ---רררירדרההד תועבגמה - - - - -
 - - < תלכתא - - - - - טינבאה - - - - - -

 ןכשמה -- ------הרר ד דד חה ד
 הו - -ןרשא *אכ - = - 7 ה דה

 עחיב - - - 7-77 ההד ירדרד דה ד

 םילאה - ----- 77 ח : םכהינדאו וידמע+%
 ---ד ד הדד תורוע - ---7- 7777 ד
 --רר ה ההד - תודעה ----7 777

 - - - 7 תורנ - - - תאו - - - - הרונמה - -
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 2%. םכינומרה --ו , 66.
 ןמרו 363 סט.

 26. ןומרו 1% 6% 27--
 ילוש --ו , 6%. | תרשל , 5.

 28. תאו ז:%--ו 63. - תועבגמה -- ע , 65. | דבה קונוס דבח
 ז27. | רושמ , 29. םםקר -- םכ ,5

 23. וידמע -- וידומעו 61, 183 -- וידומע 64, 6%, 127, 4.
 ויחירב וידמע < 363 1.
 24. תרוע -- תורוע 64, 66 7.

 1%. זררא -- ראו 61, 63,

 27- היתרנ--היתרינ 61.  תורנ---תורינ 61,644. תאו

 תורוע -- תרוע 61: 63

 - העם כ נב גנט 0100 ב כ 5 כ נכנע מ כ ונדד נהפכה

 ו 0 0: 5

 26. ןמעפ 1%*-- ןומעפ 60, 152,193, 260. | ןמרו 1"--- ןומירו
 69, 152. 193-- ןמירו 54 --ןומרו 109 ,, 4

 ןמעפ 2"-- ןומעפ 60, 132, 191: 0. ןמרו 2" , 17 -- ןומירו

 60, 193 --ןמירו 84--ןומררו %% 4 ילוש =

 ו ,109. | ביבפ -- ומרה ךותב ביבס 109. | ררשל -- אאאא
 . זררשלאא 6 -- זר סאות 0.146 ף. | רשאב -- ש טק.

 14 הוצ 5185 2:

 27. רונתכה 1.
 -- וינב טק. 184< 4

 28. שש 1". 18. | רעבמה ,,52

.4 ,264 ,260 ,244 ,212 ,221 ,196 ,103 ,151 ,136 ,107 ,106 

 שש 2%-- טנבאה תאו שש גֶסָג- | 8 יפנכמ 34 תלכתו 60.29
ְ .4 0.148 

 29. רזשמ - - תראו \ 84,192. = תראו -- תראו אאא

 ןמגראו תלכתו , 190. = רלכתו --ו , 151,199,615.  תרעלתו
 17, 60, 80, 95, 107, 100, 142, 1689, 4. םכקר -- םכקור

 193--ר (טק.ז4. 9. הוה .1זנ.  השמ תא --השמ דיב +.

 340. שדקה -- ה .\129. | רוהט בהו ,189.- ובתכיו -- בתביו
 109.  בחכמ ,107.  יחותפ -- ת , 199 -- ו ,

 189, 196 -- יחותיפ פג. 4 םכתח 69.13.17: 5 80, 1,

(70,,ָ 144,150 ,112 ,120 ,1077,10,111 9 

 196, 210, 227, 212, 239, 247: 248, 261, 262, 253,686. | שרק
 קזותס שדוק

 212 וילע -- לע קזותוס 9%

 ליתפאא 18%. | תרתל ,6
 157. | הוהי ,,.

 ןרהאל -- ןרחאל 2 וינבלו

 ליתפ -- ליתפ זרא 69 --
 לע , 150. | תפנצמה -- נ ,4

 ירא ג 157 --כ ן למב

 (00הט1םטבז10 60 תק 13זו0ת18 63ק1זטתב 36 -- 10 סטו 25 --

 : םכינמרה ךותב ביבס ליעמה ילוש לע םכינמרה ךותב םכינמעפה זרא ונתיו רוהט בהז ינמעפ ושעיו 30, 2.
 -.- ינמעפו 26

 ----= :בובמ ליעמה ילוש לע ןימרו

 ו קש 56 ןומרו בהז
 9 תישעו 4.

 וילע ונתיו
 - ₪4 < - ו היהו לע ותא תמשו 7.

 ןמעפ ן*מרו | ןמעפ 6.
 5- כ ןומרו בה יב - ב : ביבפ םפכותב

 : הוהיל שדק שכתוח יחותפ בתכמ  וילע ובתכיו רוחט בהז שדקה רזנ ץיצ תרא ושעו 0.
 - - תחתפו - = - - - םבת*ח - - -

 ! השמ  תרא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ תרפנצמה לע רתל תלכת ליתפ
 : היהי תרפנצמה ינפ לומ לא



 פפתתב

 בהזה חבזמ תאו !רואמה ןמש תאו הילכ לכ תאו
 .ךסמ תאו םכימסה תרטק תאו החשמה ןמש זראו
 תשחנה רבכמ תאו תשחנה חבזמ תא : להאה חתפ
 תאו רייכה תא וילכ לכ תאו וידב תא% ול רשא
 הינדא תאו היד*מע תא* רצחה יעלק תא :ונכ
 קריתדתי %*ו וירתימ תא רצחה רעשל ךסמה תאו

 תא ! דעומ להאל ןכשמה תדבע ילכ "לכ זראו
 ןרהאל שדקה ידגב תא שדקב תרשל דרשה ידגב
 הוהי הוצ רשא לככ !ןהכל וינב ידגב תאו ןהכה
 : הדבעה ירכ תא לארשי ינב ושע ןכ קדשמ זרא
 רשאכ התא ושע הנהו הכאלמה לכ תא השמ אריג
 ! קרשמ שכתא ךרביו ושע ןכ הוהי הוצע
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 ןוש*אארה שדחה םכויב !רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 תמשו : דעומ להא ןכשמ% תא שיקת שדחל דחאב
 ! תכרפה תא ןאראה לע תכסו תודעה ןורא תא שש

 תא תאבהו וכרע הא תכרעו ןחלשה תא תאבהו
 חבזמ תא התתנו : היתרנ תא תילעהו הראנמה
 ךסמ תרא תמשו ת*דעה ןורא ינפל תרטקל בהזה
 ינפל ;רלעה חבזמ תא קרתתנו !ןכשמל חתפה
 ןיב ראיכה תא *תתנו ! דעומ להא ןכשמ* חתפ
 תמשו !שסימ שכש *תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא
 ; רצחה רעש ךסמ זרא *תתנו ביבס רצחה זרא

 תעעהב

 דמו 2 לב זס
 1טק. 74

 43. תא 518 זס7. | הנהו הכאלמה לכ גת. ז38 .
 ק.185 9.  התוא ף. | ןכ הוהי היצ ,

 ךרביו . 95. = םםתא -- םכתוא -.

 .חדבעה -- הדבע 81 -- הדובעה 181-

 הכאלמה
 ןכ טק. < 1

 2. שדחה \ 120 -- 518 106 -- טק. 45 דחאב ןושארה

 שדחל עז.  ןושארה 3:.₪2: 9. | שדחל דחאב
 שדחל ,106. | ןכשמ -- ןכשמה 1, 84, 100, 111,120 -- ןכשמא

 9 -- שמ 0ק.186 99. | להא -- להא תאו 120. | דעומ , 2.
 3. םכש ,ד." יןרא 81, 1360802, 232,  תרדעה גלו

160 ,158 ,152 ,150 ,136 ,112 ,111 ,108 ,102 ,94 80 ,81 

 22%: 227, 2%1, 262, 288, 00, 602, 686. | תכסו -- התכסו ₪

 89 -- קוס תוכסו 82 -- תכשו 161. | ןוראה 7

 108, 112, 103: 247, 686 ; וגס 100 -- !טק.18 82. תא
 109. -  תרכרפה -- רפ 0. 286 81 -- כר גק.140 1031 -

 תררפכה 60,129,132,136,1ף) תטתס 1 -- (טק.188 107. '

 4. תראבהו 1% 6 2%-- התאבהו 2.

 --לע 12%. | תכרעו ןחל טק.28. 82. ןחלושה סָג. א וכרע תא
 -- וכרע תדעה ןורא תא 107. | הרונמה 18,60,112,1ף3 ; קוס

 4,129. - תילעהו --י , 13 -- א תילעהו 6. | היתרנ --- היתורינ
 107 -- היתורנ 132, 4

 5. התתנו -- ה , 1,18, 60, 80,107,111,132
 168,181,193,199, 227, 244, 251, 200, 264, 686. | תרטקל --

 ל 129. | ןורא ינפל -- ןורא הוהי ינפל 244. | ינפל 55 6
 ןרא 6.9,81,136,1%2,158,196 ; קוותס 12% --ןורא ןרא 7.

 תרודעה 4/9: 13: 19, 69: 75: 84, 99, 107, 100,129
 260. תא 2" 0ק ז4 82. | ךסמ -- ףסמ ּוָג-  ןכשמל חתפה

 תא 1% טק. ג[ 0

 -- ןכשמל חתפל חתפה 247. | חתפה --ה , 84. | ןכשמל -
 ןכשמה

 6. (20תג. , 7. בתתנו -- ה , 2, 17, 60, 80, 84, 1

 ז32,116,168, 18ז,244,601,686. | הלעה ו 2%2-- הלועה

 ו3.69,1993.  ינפל , 247. חתפ -- חתפ הי 4. | ןכשמ ,
 נסט,1:ו,132,1%5 -- ןכשמה 84,157 -- ןכשמא ף -- טק.

 2. | להא -- להא הוהי

 7. תרתנו ז"-- התתנו 1,133.75, 108, 18 -- אתתנו 2.
 רויכה 9, 13, 60, 107, 108, נז, 120, 112,136 0

 212, 2%1, 2%, 260, 601,686 ; קזונתס 80.81. | ןיב קזותס ןב
 178.  דעומ --ו 101. | תתנו 27-- אתתנו 128. | םכש -

 המש 4, 19, 95, 116, 150, 247 -- םכ טק. 86
 8. תרתנו , 111 -- התתנו קזנתס 4

 מ.א 0-0.

 6 א.

8% 5 200 

 2 -ר-תאא---ררדיררררדדהח 0

 הגה תר סב מ רי 39
 -=- רכה - - - ה ה תאו - - - -

 - ₪ 5 =,ה: הידומע .תאו-- - ה-5 חה יש 0
 תריתדתי .תאו . הירחומ ו.-.. -.ר תש 2 א ו

 - = = - הוחל. ה הוק ₪ הוח םוחה חוו 41
 = ₪ גר .ג ה 8א] = דה, הטל ₪ =

 - כ ₪70 2

 5 יאק דה ו מהר לי פן אי יא הוה +3

 6 ו תיט די

 ןושיארה כ ל קש | יה ה ל = ה הש ד ו ו ה 2

 כ ה קב ה 8

 ! תרפכה תא ןוראה - רך חחח החדה ח הד |

 -- = =%0 0-20 20 0 0 90 00 0 0 0 0 כ 0 7-7 4

 כו == כ כ 1 והא ור היא הרונמה 5

 כ כ ל ל כ 2 כ תודעה < < - = - - ה

 ב 6

 - - רוכה תא התחתנו - - - - - - ןכשמה - - - 7

 א 0 8

 --רידדדדהרה התתנו -----7 -

 5 ג. + 2

 . תרא 1%-< תאו 64. | תרא 2"-- תאו 61. | הירתמ 4.
 היתדתי -- היתדותי 9.

 2. שדחה -- ה 5 4. היתרינ 6.

 5. חרא 2", 63. ןכשמל -- ןבשמה 1.
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 229, 212, 190 12,686 ; קזנזחס 107 ; תטתס 101.  היתרנ --היתורנ

 וסו,120,112,193,198: קממס 107 -- היתרינ 686. | ררנ
 -- תרורנ 108,132,1סג: קתס 4.0 תראו ז", 0 -- 2 74.

 לכ , 157 -- לכו קמוס 9. | רואמה -- ו \ 80; 8. 5, 10
 112 7- ְּי

 27, 38. ןמש - - - - רואמה ,.

 48. החשמה טק. ז4 102. | םכימסה ,107. | חתפ --ח

 170 -- רעש חתפ ספ -- חתפל 18 -- חתפה 1. | להאה -
 דעומ להא 6

 29. חרא 1%-- תראו 69,129. | הבזמ ,129. | רבכמ זראו

 תשחנה ,17,1זז.  רבכמ ₪76 הבזמ 80. | תרא 2%"-- תראו

 69,89,129,152,181,1פג,199. ראו --ו 686. לכ ,

 וילכ -- ו ,151. - תא 47-- תאו 18, 60, 75,
 181,191,199 -- תראא 82. | רויכה 2, 4, 0, 11, 18, 60 4

81 ,,,, ,108 72 ,104 ,9 

 199, 226, 227, 212, 253, 260, 616, 686 ; קזוומס 4

 40. רא 1"-- תאו 69,129,193, 199. | חרא 27-- תאו

  1. 2עמודיה  .10,120,158,181,193

 196. 232,251. - הינדא תאו 178. | ךפמה תאו טק. 4 2.

 .תראו 2"--ו ב19. | ךסמה -- ה ,18,84,120,1סג. רעשל --
 ל ,132. 0 תרא 3" 196.-- ראו 69,129, ָ,9

 200, 228, 247 ; קזנומס 2, 0, וירתמ ף, 6, 107,

 וזוג.  היתדתיו --היתדתיו תדיו 18 --היתוריתיו 212 --ההיתדיתיו
 226, 244 -- היתודתיו 4, 32, 1- ילכ 41 תרבע ,
 69 -- [רדובע 1 קזותס 4. ןכשמה -- ה ,4 להאל 5

 להא 18 -- להאב 75,186, 602,601; קזנתס זזז. | דעומ ,.

 41. תרא :%-- תאו 18,120, 193, 200 -- תאא (ו 674.)

 דרשה -- ד , 151 -- תרשה 106. .שדקב תרשל , 107. שדקב
 106. | תרא 27"-- תאו 2,84,120,181,101: קתותס 107 --

 [ראא 82. | ידגב תאו ןהכה ןרהאל שדקה , 8:. = שדקה --ק
 קזחס ג 12%. | ןרהאל -- ןרהאל רשא 120. | ןהכה -- שדקה

 50. תראו -- 572

 42. הוצ ;129,2%2.  ןכ--כ ₪ק.148 136.  ושע --ן טק



 תתנו 21

 תאו ןכשמה תא תחשמו החשמה ןמש תא תחקלו
 ! שדק היהו וילכ לכ תאו ותא תשדקו וב רשא לכ
 תא תשדקו וילכ לכ תאו הלעה חבזמ תא תחשמו

 תא תחשמו ! סישדק שדק חבזמה קריהו חבזמו
 ןרהא תא תברקהו :ותא תשדקו ונכ תאו ראיכה
 ! סכימב שפתא תצחרו דעומ להא חתפ לא וינב תאו
 ותא תחשמו שדקה ידגב תא ןרהא תא תשבלהו
 תשבלהו בירקת וינב תאו :יל ןהכו ותא תשדקו
 תא תחשמ רשאכ שתא תחשמו : תאנתאכ כתא
 פתהשמ שהחל עתר*יהל הדתיהו יל ונהכו שהיבא
 הוצ רשא לככ השמ שעיו : שכתרדל לוע תנהכל
 ןש*ארה שדחב 'הו - ! קדשע ןכ ותא קדוהי
 שכקוה שדחל דחאב %%%%%% %%5%% תינשה הנשב
 וינדא תא ןתיו ןכשמה תא השמ םכקיו : ןכשמה
 ! וידומע תא םכקיו ויחירב תא ןתיו וישרק תא סכשיו
 קרסכמ זרא שששיו ןכשמה לע 'להאה תא שרפיו
 ! השמ תא חוהי הוצ רשאכ הלעמלמ וילע להאה
 קכידבה תא שכשיו ןאראה לא תאדעה תא ןתיו חקיו

 : הלעמלמ ןאראה לע תרפכה תא ןתיו ןאראה לע
 ךסמה תכרפ תא פכשיו ןכשמה לא ןאראה תא אביו
 : השמ תא הוה' הוצ רשאכ תודעה ןורא לע ךסיו
 הנאפצ ןכשמה ךרי לע דעומ להאב ןחלשה תא ןתיו
 הוהי ינפל שחל ךרע וילע .ךרעיו +! תכרפל ץוחמ
 הראנמה תא ששיוו + השמ תא הוהי הוצ רשאכ
 : זרבגנ ןכשמה ךרי לע ןחלשה חכנ דעומ 'רהאב

 פעהב

 16. רשא לככ טק. +8. ס0מ01ק%5:0 4 השע ןכ טק. 6

 116. השע קממס ןשע 4. 4

 17. ןשארה 9-- דעומ להא ןכשמ תא םיקת שדחל דחאב ןושארח
 גסְק. | הנשב -- הנשבו 120. | שדחל דחאב , 104.  שדחל --
 דעומ להא ןכשמ רא םכיקת שדחל 107. | םפקוה ,196--ו.

 686. | ןכשמה ,.

 18. ןכשמה < - םבכיו , 80. | םכקיו -- םכק טק, 40 זז ב
 וינדא -- םכתינדא 220.  וחירב ;,ז

 1 50, 151,152, 210,601,602. [רא 57,140.  וידמע 0

4 212,286 ,190,106 ,158 ,89,10,111,136,150,152 :75 

6 

 19. שורפיו 108. = ןכשמה לע ,ז 1.
 וילע -- וילע רשא 21

 28. ירא 2% 15 5%

 4: 0: 812 84 100, 120, 157, 193: 260, 686 : םטתס 4

 םכשיו ןראה -- םכשיו הלעמלמ ןראה לע תרפכה תא ןתיו ןהאה לע

 212. לא --לע 4,225. ]ראה 1"-- ןוראה 699 2
 193,282, 28 -- טק. 48 2. | ןראה לע םכידבה תא םבשיו ,
 223. לע ו" גק.138 81.  ןראה 2"-- ןוראה 60, 08:,84,זנ)

 112,103. .ןראה לע תרפבה תא ןתה 75,168.  -ררפבה -ב
 4-ררופכה ֶסָּג -- תכרפה ֶדָּ. | ןראה לע --וילע 4. | ןראה
 הלעמלמ ₪02.186 17%. | ןראה 3"--ןוראה 60, 80, 4 12

4 ,193 

 20, 21. ןראה תא אביו : הלעמלמ , 80.

 21. אביו -- ו 9 - ואיבח 196. = חרא 1", 190 -- קוס
 לא 4892.  ןראה -- ןראה לא 22ג - ןוראה 60, 94+, 2

 193. לא ,129-- לע 18, 84, 107, 61% -- תרא
 --מ גק.ז4 103. | תרכרפ תרא -- תכרפ להא הפכמ כא
 171. לע -- לע תא 10 ןרא 4,918,

 196, 232, 244, 253, 686 -- ןוראה 84 -- ןראה 80,120 ; קזווס
 75. | רודעה ,\ 129 =- ) \ 6 17, 69: 75: ,

 152,170,181,196, 210,232, 202,086. השמ תא 9.

 224 ןוחלושה 1 לע טק. 18. ןכשמה , 9-- מ , 4

 הנופצ 4, 0, 17, 18, 69: 75, 84, 108, 181 3

 196. 223, 244, 251, 680 ; ןתונתס 4 ץוחמ -- אמ 5ה..]ות,

 244. - תכרפל 00.4.
 23. ךורעיו 69- ךרע , 9. םכחל , 109,151 -- ה אשת[

 טק. 85 ף. השמ תא הוהי טק."

 24. ןחלשה - - - הרנמה טק. דג 12. | הרונמה
 210,686; קעותס 4. | להואב 129. | חכונ 69. | ןחלושה 1

 הפכמ -- הפכמ ע 4.

 [רדעה =- תדעח חוהי 244 -- תודעה
- 

 לא

 "ןכשמה -- ןכשמה א 5-

 5 א 0 כ. א

20 

21 

22 

23 
4 

 א.

3 

 8 4[ ה.

 - דה הד רד רה רד הדחה דד רויכה

 אשכתשבלהו - = < - 4 5 2 ₪ -

 -- ההררי רדררהדח ! תונתיכ
 -רד ההד תר"הל - ------7-77-

 וקשה < - < 22 2 2 2 -

 -ד-ד---- - - םירצממ שכתאצל - = - - -

 -רדדדרד ןוראה לא תודעה - - = - - -
 - 7-77 תראה ------777 ןוראה - -
 --רדי הרד הרה ההד ןוראה - - - -

 ו שש רש שש שש 2 שש בש שש 2 םשיו

 --ררדרירדהדד ץלא -------77
 ו אש 2 יש 8

 גאגא צץ

 10. לכ , 4. זז. רויכה < ריפה 74
 1%. םכתרדל -- םכתורדל 61, 64, 6%, 127 -- םבתרודל +.

 18. םבקיו -- םכיקהו 4. וינדא תא ןתיו , 4.
 19. ןכשמה -- ש קותס מ 127. | תרא םבשיו (026 שרפיו 6.

 20. תודעה -- תודאה 363 11002. | לא --לע 71.
 22,231. ךרעיו : תכרפל -- ךרעיוכתכרפל .

 23- וילא -- וילע 61, 64, 6%, 66, 127, 464 0.

 ו / .

 רש

 9. ותא -- -- תאו | 253. לכ תאו 1", ז5%. | תאו 27
 ! 95. | לכ 2% פופ זֶדָד.- | היהו -- ויהו 69.  שדוק

 9.10. תרא תשדקו - - (10) - - לכ תאו ,7.

 10. [רחשמו -- ו ,4 תדרא ז", 79 -- 25
 חבזמה הלעה פופ 120. | הלעה --ותא זרשדקו הלעה

 109 -- הלועה 4, 69, 81 ; קוגומס 168. | לכ ,1
 הבזמה תא תשדקו , 82, 10. | רשדקו -- לכ תאו ותא תשדקו
 שדק היהו וילכ ֶפָג -- תשדקו היהו 104. | תא 2--תוא 4.

 הבומה :ז%--'ה ,129. | היהו !ס6 היהת

 זז. רויכה 4,969 109, 72 1

 186,193196נ 232, 2%3, 260, 601, 686 ; עומס 80 14. ונכ

 -- ונכא רשדקו 58 150 -- ותשדקו 6. ותא 6

 התא 4. :

 12. תא 55 %.  וינב תאו,193.  תאו--ו,18.  חתפלא
 -- חתפ ןרהא לא 109 -- טק. 102 -- 5 לא טק. 184- 4.

 לא , 7, 158.  דעמ 9.  םכתא --ותא 10.  םבימב ,-

 ז- 60.1 6514 58 107. | ןרהא תא ₪ק. 130 .

 תקרא :". 109,129. | ןורהַא 217. | [רא 2", 69 -- תאו

 95,181,232. ראו :%--ו.89. ותא תשדקו ,
 12.14. םכתא ןהכו , +.

 13.14.15. םבתא --(16) - - זרשדקו 24

 14. סת. 80. | וינכ ,170. בירקת --י 5,152.  תשבלהו

 -- םכתשבלהו 196 -- התבלהו 11.  םכתא ;9-- 0
 זרונגתכ

 1. יל ונהכו , 176. = ונהיכו 1ס3,264. יל , 244. | התיהו =
 םכהל התיהו 75 -- התייהו 152. = תיהל , 9, 60, 4, ,6
 - תויהל 17, 80, ,,2 + +,

 210,244,260 ; קזנותס 4,103,124,140,380 2.  םכהל (סעוס יל 4.

 תנוהכל 94, 1ֶסָ. םבלע 9,176.  םכתרדל -- םכתורודל גס.
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 תא הוהי הוצ רשאכ ;דוה' ינפל ת*רנה *% לע'ו

 ינפל דעומ להאב בהזה חבזמ תא שםשיו ! השמ
 רשאכ %%%% %%%% םימס תרטק וילע רטקיו : תכרפה

 חתפה ךסמ תא םששיו ! קדשמ תרא ;דוהי קדוצ
 ןכשמ% חתפ **%% םכש הלעה חבזמ תאו : ןכשמל
 רשאכ.החנמה תאו הלעה תא וילע לעיו דעומ להא
 להא ןיב ראיכה תא ששיו : השמ תא הוהי הוצ

 וצחר*ו : הצחרל םשכימ המש ןתיו חבזמה ןיבו דעומ
 ! שכהילגר תאו םכהידי תא יינבו .ןרהאו השמ ונממ
 וצחרי חבזמה לא םכתברקבו דעומ להא לא שכאבב
 רצחה תא םשקיו :!השמ זרא קדוהי קרוצ רשאכ
 רצחה רעש ךסמ זרא ןתיו חבזמלו ןכשמל ביבס

 להא תא ןנעה סכיו ! הכאלמה *% תא השמ לכיו
 השמ לכי אלו :ןכשמה תא אלמ הוהי דובכו דעומ
 דובכו ןנעה וילע ןכש יכ דעומ ללהא ללא תובל
 'כעמ ןנעה זרולעהבו :ןכשמה זרא תגלמ זדוהי
 אל סאו :םכהיעסמ לכב לארשי ינב ועסי ןכשמה
 ןנע יכ + ות*אלעה םכוי דע ועסי אלו ןנעה קדלעי
 יניעל וב הליל היהת שאו שמוי ןכשמה לע הוהי
 : זכהיעפמ לכב לארשי תיב 'רכ

 תפע אב

 132. | ןרהאו --),104,132,1%1,1%2,181,186,616.  ןינבו
 -- ונממ וינבו

 45." כאובב 60.7% לא נ"ש שפי להא יז
 ו 103.  םכתברקבו -- םכתברקבל 9.

 רשאכ -- רשאכ לא 109. = הוצ , 4.
 תרא --לא

 33. םםכקיו -- םכשיו 84 --) תג4]ט[(6. 12.
 רעש 515 20.

 ו

 34- 1 רא ג 80: \ רבו פס סט ל האשל מ

 25. 132,.00. - השמ לכי אלו ₪גק.זגה. זִקָג. | לכי -- לוכ*
 5:9, 120, 160, 196, 232 -- לוכי אבי גֶסָב- 4 השמ טק. 188

 לא אובל -- לעמל 17 בל 4 8, 9, 80, 81, 84, 107, 108,100

 125,129,115.150,158,170,172,186,18ס,103,106

 253, 200, 300.64. דבכו +. הוהי , זףס -- קב
4 -18 

 36. 010412 36, 37, 18 645 60. תלעהבו 5%

22 21 ,227 ,225 ,100 ,80 1 %, ,100 

 283, 189 2, 686 ; םטתש 158,181 -- ןכשמה תולעהבו 24

 ןכשמה -- להאה זֶפָג. | ינב ,109. | םבהיעפמ -- * ,.

 דעומ , 100--

 לא 2",
 הוהי \ 5 -- 55

 תרא ז
 תרא 3%-- לכ תרא 84, 619 -- תר קש

 37. הלעי -- לעי טק. ג[ 4 אלו ו דע -

 לע דע 899. | ותולעה 0.

 38. ןנע -- 0 ; 89. | הוהי -- הוהי 'ה 9.  םכמוי , 100. וב ,

 199. = יניעל -- ע אמ ₪ק.146 ף. | תיב , 120,153.  לארש*

 2 םבהיעסמ -- י

 א 0

25 
26 

 0 א 4.

]2 5 202 

 - רה רייד דהדדח תורנה תא - -

 רשאכ  הוהי ינפל - - - -- - - הד ההד

 ובקשה[ התה-ינפל--- הני ירה ה-7

 - - 7-7 רטכה ---- 0777777 7ח
 *ץחריו - - - - - - %שש -- --- 7777
 --רדירירדרדההד ןרהאא - - ----

 םי --5 שש ב ל -= א קיש

 -7- 777 :ותולעה - ------7-7777
 יניעל קדלל וב -- - - ---- ההרה הד

 5 ב1 ה. צץ

 2%. תרורנה -- תורינה 61 -- תרונה 7.

 27. רטקיו -- ריטקיו 2

 21. ץחריו 06 וצחריו
 25. להא לא אובל ה ק. 4 1.

 16. תולעהבו -- ה , 6.
 27. אלו - תו 56

 30. הצחרל -- ח ,.

 קכפתו

 2%. .תרנה -- תורנה תא 84,181 -- תרנה תא 247 -- תורנה

4 ,+ ,8,111,120 ,80 ,17 ,4 
 הוהי ינפל ם 112, "הוהו ד" 0.

 26. חרא 2 104. | להאב -- להאב הוהי ינפל 107. = דעומ
 -ו,זסס. | ינפל -- הוהי ינפל 3, 84 -- ץוחמ 210. | תכורפה

 193 -- תכרפל 136, 4.
 27. וילע -- הילע 066 1%5. = תרטק -- תרטק ןרהא 3

 -- תרוטק ֶסָג. | םכימס , 199 -- םכימפה 686. | הוהי ,4.
 29. הלעה 1"-- הלועה 4,890,103. - ןכשמ א 43 18, 107,

 223 -- ןכשמה 109. לעיו -- לעיוו (ס:66 200. = וילע ,7-
 הלעה 2%-- הלועה 2

 29. ריכה תרא -- ריכהא 4 רויכה 0, 60, 81, 84, 90, 107

; 686 ,264 ,260 ,23 ,210 ,103 ,186 ,136 (112 ,111,120 ,108 

 םונמס 80. | דעומ --ו , 109 -- ןתיו דעומ זזז.  המש -- םבש
 תמש 71

 31. ונממ , 190. | וינבו ןרהאו השמ [טק.:ג 1:73. | השמ ,



 סגד. 00 608 448 00 פזסטסא

 5 ףטנפטפ 6305 (טתפ \/גזו₪ 1/00וסםספ גם כע0606ם00ם1 1.10

 ₪ א 0 סם 1

 11609. 02080. 150, סע +0זטמםב ו |, 5 6 15: 17, 10: 10: 67: 60.

,100 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,100,101 ;99 :95 :94 :80 .54 :83 :82 .81 ,80 

0 ,1660 ,150 ,157 ,155 ,151 ,152 ,151 ,150 ,144 ,140 ,130 ,136 ,115 ,112 ,120 ,128 ,12% 

 ון. יזקנ. זקת דק3: 17%. 176: דלק, 170: 03 184, 185, 186, 180, 100, 101, 101, 106, 108. 4

% ,247 ,244 ,242 .230 ,237 ,236 ,214 :217 ;232 ,220 ,228 ,227 ,226 ,22% ,221 ,210 ,200 ,200 

.4 ,615 ,180 ,254 :253 :252 :251 :249 

 116סת. 2088. 11501, 1ם 10018 1616018 0011811 ----- 7; 10, 160, 205, 206, 211, 2 2 ה

,124 ,123 ,422 ,321 ,320 .319 :319 :317 .314 :105 :04 :403 :302 ,401 .208 206 :205 :204 
5% ,367 :365 ,162 .359 :356 :355 :349 :340 :346 :145 :344 :143 :342 :341 :339 :330 :335 :430 
,6 ,413 ,412 ,411 ,400 404 :400 :399 :395 :391 .399 .486 ,386 .384 :383 .385 380 :379 :369 
% :445 :441 :441 :440 .430 :417 :439 :435 :434 :432 :440 .420 .427 ,426 ,425 .423 .419 ,418 

.459 ,488 ,487 ,486 .455 .401 ,480 .47% .477 :476 :474 :472 .471 .466 :465 :464 :459 .450 
 507: 511: 514. 515. 516, 517, 519, 522. 52ב: 525: 527: 520, 520: 532: 535: 536: 538. 539, 5%
1% :576 :575 :574 :573 :571 .570 :569 :567 :564 :563 .562 :559 :554 :551 :546 :545 :544 :542 
 583: 585: 586: 557. 588. 592: 593: 594: 595: 597: 598: 599, 600, 601, 602, 60ָב, 604, 605, 4
2 .616 :615 ,614 ,613 :611 ,630 ,624 ,622 ,610,620 ,618 ,617 ,612 ,611 ,610 ,609 ,608 ,607 

4 ,681 ,680 ,679 ,676 ,674 :671 :671 :667 ,665 ,643 ,642 

 11607. 2066. 1נקז601, כשש (06טהב 60114 ---- 256, 260, 261, 264, 270, 271, 577, 70 07
 284, 260, 287, 288, 280, 100 0. ן

 1160. 2060. 1מגקז601, 1ם 10015 616015 001]גו1 ----- 279, 200, 202, 196: 545: 650 651, 2 7

+ ,664 :661 ,662 ,061 ,659 :657 :656 :655 

 631317. 02000. 1/1501, סע +0 0 ,221 ,107 :191 ,127 ,66 :65 .64 ,63 .05 .61

 . - 93118. 0066. 150 גם 10018 61601685 1 299: 133: 314: 304: 503: 504: 676.

 ןז ₪ 8. 02068. 150 ---- קש ז0(גמ1 6046 | --- 3
 ה 1ם 10018 1616008 001138 -- 2

 7-7 1000001 -- סע 0 7-7 , 3

| 

 1מגקז601 --- 1ת 10018 1616608 6011 -- 8 מתשע שנ שב.

.02016 .541 

 --- וג

 קסע +0 מג 1 -- וז

 1ג 10018 (66%18]0 6011311 = 7
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 פע.

 דעומ ילהאמ וילא קדוה\/ רבדיו קדשמ לא ארקיו
 זכדא שכהאלא תרמאו לארשי ינב לא רבד !רמאל
 רקבה ןמ קדמהבה ןמ הוהיל ןברק סככמ בירקי יכ
 קדלע שא |: שככ*נברק זרא ובירקת ןאצה ןמו
 להא חתפ לא ונבירקי שכימת רכז רקבה ןמ ונברק
 %% ךמסו :?דוהי ינפל ונ*צרל ותא בירק' דעומ
 טחשו : וילע רפכל ול הצרנו הלעה שאר לע ודי
 ןרהא ינב ובירקהו קדוהי ינפל רקבה ןב זרא
 חבזמה לע שכדה זרא וקרזו שכדה זרא םינהכה
 הלעה תא *טישפהו ! דעומ להא חתפ רשא ביבס

 .%%ןהכה ןרהא ינב ונתנו :היחתנל קדתא *חתנו

 וכרעו :שאה לע םיצע ןכרעו חבזמה רע שא
 תאו שארה תא* םכיחתנה תא םכינהכה ןרהא ינב
 ; חבזמה לע רשא שאה לע רשא שיצעה לע רדפה
 לכה תא ןהכה ריטקהו סכימב *ץחרי ויערכו וברקו
 זכאו :הוהיל חוחינ חיר השא *** הלע החבזמה
 ןמ וא םכיבשכה ןמ %*%%* ונברק *** ןאצה ןמ
 %%%% %%% %%% %% ונבירק' כימת רכז הלעל סכיזעה

 הנאפצ חבזמה ךרי לע ותא טחשו |: %%%
 לע ומד תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו הוהי ינפל
 ושאר זראו ויחתנל ותא *חתנו + ביבפ חבזמה

 לע רשא םשיצעה לע שתא ןהכה ךרעו ורדפ תאו

 עפָּתִתו

 םכהילא 68
 ןמ 27-- ןמו 4

 2: ינב -- ינבא 190. | לארשי , 5.
 109,170, 248,260. המהבה ןמ ,,.

 ובירקת -- 95 י

 4. םכא ,129. הלוע 84,111, 120, 191,686 ; קזומגס 4
 רקבה 2. 86 125.  ונברקי 69,181 -- וניבירקי 13. = בירק*

 4175.  ותוא גגג,12. | ונצרל | 10ֶפ -- ונוצרל ס, 18, 60
 108,111,120,136,152,191,260---קנננתס ןוצרל 171. ינפל 5 44.

 4. 00.. 9%. שאר 166,170. הלועה ס,69, 80, 84,
 120,193,686. | ול-- אל 4.

 5. הוהי - - - - שחשו \ 95.\  ינב קוס ינבל לש. = םכינהומה
 129.  םכםרה תא וקרזו \ 69, 686 -- 215 1. | תא ך% 15 4
 6. הלועה 69, 94, 111,193. - חתינו :זג- התא 5 ,6

 -- התוא 14

 7. ןהכה -- םכינהכה 699, 650
 וכרעו טס. 28 2

 7: 8. וכרעו : שאה לע םביצע , 6.
 8. 4 םבינהכה 36 חבומה ,103. | םכיחתנה - כ \125י

 שארה תרא םכיחתנה תרא < םכיחתנה תראו שארה תךא

 תרא 2%-- תאו 1, 60, 80, 198 -- 06 ותא 120 -- 255 .
 תרא עמ 132.  רדפה < דרפה 128. שאה לע רשא ל זז.
 רשא :*-- רשא לע ף.  רשא 2"--רשא ע 7%. לע 3" 5-'

 9. םבימב , 17%. | לכה -- לובה 196 -- לע הלע לכה 1.
 החבזמה -- החבומ 181.  הלע -- אוה הלע 5, 152, 176 -- הלוע
 80,:נו. | השא , 84 -- השיא :0ז. | חוחינ ; 69 - 6%
 9 14,17,18, 7%, 80, 81, 101,107, ,,,,,ע

-51 , ' -- 2 199 ,300 ,260 .253 ,230 ,227 .2256 ,176,184,193 

 10. ונברק -- ר ₪0. 22. 9. | םביבשכה ₪ םבישבכה 92

 686 -- שכיבש 00.18 120. - וא ,166. | ןמ וא -- ןמו

 153. | הלועל - : /
 זז. ותא ,158--ותוא 111,152.  הנופצ 5, ,

 120,112,186, זס, 196, 260, 686 ; קוס 168. תא -- לע שא

 תא םכיצע וכרעו חבומה 69 -- טק. 245 9 -- 06 רשא
 ומד -- םכדה 5.
 12. חתינו 2

 ויחתנל -- ויחתנל א ויחתנל 1.

 הבזמה -- החבומה 60.

 ותא -- ותוא 129 -- התא 6.
 תראו +7

; 

 א יו

1 

2 

2 

4 

5 

 "א

9 
19 

11 

12 

 לה 18 0 א.

. 

85 1. 

 וצחרי
 חאחמ - = = = אווה
 ןמו .ספיבשכה ןמ הוהיל ונברק הלע

 דעומ להא חתפ לא
 הנופצ

8 61 

 2. ןמ 4%-- ןמו 61, 63, 64, 65, 60, 127, 1. 2. םכא -

 םכע 61. לא 51 5. םםינהכה , 64. | תא
 7 6. וט;שפהו 61, 63, 64, 6%, 66, 127, 184, 1.

 ף. לכו ,, 66 -- לכה 61. 6: 64, 65, 127, 183, 221, 6 10

 10. ןמו -- ןכ וא 63, 65,127, 14. ונברקי 363 1102.
 דעומ , 263 1. ותוא 200.
 זז. ןרהא ,4 ז 2. ךירעי 1

 עכ

 1. 1106786 ]ספט טפ6 עס66 רבדיו השמ לא ארקיו 282 -

 השמ לא ארקיו 129 -- השמ ארקיו 95 -- לא ארקיו 7.
 ארקיו ץסא תוג]סע 618 6% סזמ888, 6גתנ א םסמ תונתט(ס.

9 "399 ,325,180 ,280 ,271,279 ,204 ,152 ,136,119 
 466; 514: 515: 517: 572, 575% 583, 596, 599, 610 43 ץסא
 תוג]סע 60 סזתהז4, סטתג א גמותט|6. 172,186, 100, 223, 321, 2

 506, 598, 4 שסא תופס, סטנו א תסת תוותט(ס. 6, )7%

2 1 .160 ,104.107,111,112,150,151 ,84 ,75 

4% ,261 ,261 ,240 ,244 ,211,211,218,226,228,237 ,200 ,200 

2 379 .369 ,168 ,255 :349 34% ,342 .341 :335 :205 ,286 ,284 
507 ,505 ,480 ,486 ,49% ,480 ,472 :471 .464 ,440 ,411 ,400 :288 

2 :569 :567 ,564 :563 ;562 :544 53% .536 ,529 ,525 ,522 ,516 
43 22 ,, ,607 ,606 ,603 ,601 ,594 :593 :592 :574 
 עסא תוג]סז, 6טתו א תוותט(ס. 126, ,,590)

 248, 277: 278, 284, 202, 00 1. גב, 122, 167, 187. 395: 6%
 437: 438: 449: 476: 545: 576, 587, 612 ---- ץ0א תסת תתג]סמ,

 תסס א תוותט(ס, 1, 4, 6, 18, 80 1 4 99, 10, 110 5

,144,157,171.171.175:176,178,101,20%,210,212,22%,227 
2% ,204 ,203 ,201 ,26 ,262 ,247 ,242 219 ,236 ,213 :212 :220 

0 :339 ,338 ,130 ,324 ;123 ,320 :110 ,118 ,316 ,315 :314 :304 
5% ,423 ,416 413 ,410 404 ,199 :191 :382 ,346 .345 :344 :343 

2 :519 ,518 ,511 ,488 ,487 :484 ,483 :474 :459 :455 :441 :432 
59 ,602 ,600 ,597 :595 1 551 527:528:532:535:54 

 609. 611, 644, 647 : 06 671 2 סטתת ן תוגןט(0. 0
.4 2905 ,4 6% 264 ,199 ,60 8 \ --- 513 ;424 :276 

 לא ארקיו -- לא הוהי ארקיו 178. = הוהי



 7 פפו 20%

 ץחרי שכיערכהו ברקהו !חבזמה לע רשא שאה
 קדחבזמה ריטקהו לכה זרא ןהכה בירקהו סימב
 ףועה ןמ שכאו :קדוהיל חחינ חיר השא אוה הלע
 ב .ןמ-ןא .םכורתה 5. .ביררהה הנע ל..ןנברק .קרלש
 הכופח לא. ןהכה -ןבירפה) .-!.רנברק .רא .דנו'ה
 לע ומד הצמנו החבזמה ריטקהו ושאר זרא קלמו
 ךילשהו קדתצנב ותארמ תא ריפהו : חבזמה ריק
 עסשו :ןשדה שוקמ לא המדק חבזמה לצא התא
 החבזמה ןהכה ותא ריטקהו לידב' אל% ויפנכב ותא
 חיר השא אוה קרלע שאה 'לע רשא םיצעה רע
 ! קדוהיל חחינ

, 

171. 

 דיה תרלס דוהיל קרחנמ ןברק בירקת יכ שפנו
 %%%% הנ*בל קרילע ןתנו ןמש קרילע קציו ונברק
 שכשמ ץמקו שינהכה ןרהא ינב לא האיבהו : %%%
 קדתנ*אבל לכ לע הנמשמו קרתלסמ וצמק אאלמ
 חיר קרשא קרחבזמה התרכזא תרא .ןהכה ריטקהו
 ונבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו |: הוהיל חחינ
 החנמ ןברק ב*רקת יכו ! הוהי ישאמ זכישדק שדק
 יקיקרו ןמשב תלולב תאצמ תולח תלפ רונת הפאמ

 זרבחמה לע החנמ שאו :ןמשב םכיחשמ תרוצמ
 התא תותפ : היהת הצמ ןמשב הלולב תלס ךנברק
 תחנמ שאו :אוה החנמ ןמש הילע תקציו שכיתפ
 תא תאבהו ! השעת ןמשב תלס ךנברק תשחרמ

 כא קדבירקהו קדוהיל קדלאמ השעי רשא החנמה
 ןמ .ןהבה .םכירהו 4 חבומה ללא .קרשיגהו .ןהכה

 עת

 השא אוה הלע טק. ג 128. | אוה | 4,זנז -- אוה נא 4

 חוחינ 95-

 ז. ןברק ,178.224. | החנמ -- הוחנמ 01. תלופ 12
 קציו - קצי אל 14- הילע ןתנו ןמש 20266 015 0. ןתנו =

 ןתנו אלו 104. | הילע , 170 --י 18. | הנובל ,2
7 

 2. לא , 80-- 51 75. | ינב ; 173. = ןרהא ,189 --ןרהא לארשי
 זפָג. םכשמ ,1פז.  אולמ 6,151,158,225.  וצמק -- וצמוק

 193 -- הצמק 6.
 196 -- ה , תם.11:ם. 4.

 החבומה -- חבזמה 5:

 2. 00. 107. | תרתנהו 1: 4, 5, 18; 60, 75: 59

 952 102, 108, 100, 12 ז36) 150, 152,158,166,168,177,181)

 106, 22%, 2270 228, 212, 216, 210, 249,252,260, 686. | החנמה
 -- חנמה 2. 1:ת. 162 -- חנמ [טק. 46 1. ישאמ -- השאמ

 קזותס 60, 006 81 -- ישיאמ 686. | הוהי ישאמ -- הוהיל 9.

 4. ברקת -- בורקת 186 --- בירקת 4. 6, 9. 17: 69 0
74 ,196 ,193 1,844 1 2,,, ,1089 ,107 

 210: 244, 260, 282 ן קנוגס 2, ןברק ,8

 -- בר טק. 4 זרלוס 193: 244- תולח -- ל 1

 60: 75, 84, 101, 17, ,,,, | רצמ

 1 7 -- תוצמ 1,506: 9: 14, 69: 75, 80, 81, 84, 80,

229 14 ,244 ,227 ,223 ,106 1 7 

 282, ךסס ; קזומס 8,107,128,168. | תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב
 ,18. - תרלולב --ו ,; 95 -- תולולב

 זרוצמ -- ו .4,150,189,260   םביחושמ

 5. החנמ -- תחנמ 152, קזווחס 84. | תבחמה -- ה 74

 ךינברק 17, 159, 193. - תלופ ֶסָּב -- קוגגגס הלפ 132. | הלולב

 א.

 %--7. רלפ -- (ז5) - - הלולב
 6. חרותפ -- ו ,5- התוא זוז -- קתומס םכתא 4

 הילע -- י , 170. | אוה - אוה 4 6, 9 17 4,
 227, 260, 6ף0 11 ; תטתס 120.

 7. םםאו -- ו , 82. | ךינברק 1ק,158,1סָ- | תלוס זֶסָג. <

 השעת , 5. |

 8. הבירקהו -= קזוזוס ןבירקהו

 תתלפמ == הי 6" ה תנובל 5 10010
 ריטקהו 16 רבטקהו 952 ןהכה 9.

 השנהו 9.

 ה 1 פא

 וו ל תו 5 גב

 וון =( לאב כ = < ד רודס 2 7- = < 13

 ₪ ה הכח - ד חח -ח חה ד =החה 14

 ףבמ = - = - - ה דד דד דה דה 77 חח
 - 7 רח ד חה חח חה חה החד הדחה 5

 לא - - אצמנ = - -- -רררדדדד-ה -
 - - - - ותצנב וןתארמ - - - - - - הררה חה ד 16
 ו. ףתא גל

 - רדר דדדהה אלו ----- -

8 

 == 0% 0-0 רה 0-0 - 1

 החנמ הנובל - - - 0-7 777 ד - 7-77
 הנממ - - -- 7 רררה ה הח !איה 2

 קדתנובל - - - ---- 7-7 ה ד אולמ

 ו יי ריו 3

 - 7-77 ברקת --- 0777 ד --7-74

 - 7777 תוללב תוצמ -- ---7777 ד
 ;רבחמא כ = 95 = = = = = - = ₪ ₪ = 5

 - - התאתפ ----- 7-7 2-2 =< 0

 החנמ - - - !אה -------הדדדה 7
 יו ו ישי בב לש ב שש 2% 8

 ו וב ב-7 = 2 ו = == == ₪4 22 שש = = == = 9

 5 ג

 ז4. םכאו -- א 1.
 15. חרא \ 64. | הבומה -- *חבומה 64 -- החבומה

 אצמכנו -- הצמנו 363 1.

 1. קציו -- 5.
 2. הנממ , 6%. | התנובל ₪ התונבל 183 -- התונובל +

 התרכזא -- ר , 1.
 . החנמה < הנחמה 6. ישאמ -= השאמ 2

 . יכו -- כ ,61. | תוללב 44
 . םםאו - ו 4. :
 . ןהכה -- ןהכ טק. 13 1.

 . ןהכה =- ןהכהא 7.

 רט ממ נק 2 כ וי נז כ ]885 דו 880 ליוו לק זוטודה>הינפימקמהמהי)

 הבומה -- החבומה 6

 כ 60שו -= 4

 תב

1% ,107 ,101 ,80 ,82 ,80 ,6 18 

 157. ]הכה םכתא < 107. לע רשא שאה ,.
 "ג. לכה 103. ריטקהו , 109. | החבומה --- חבומה 6

 80. | הלוע 90,1סָג ג קס 12%. | חוחינ 107 --' 3

 6 הלע , 69, 75, 109 -- הלוע 84,103. ->
 םכירותה 60, 84, 108, 11, 120, 12, 100, 248, 204, 4.

 נב ןמ -- ינבמ 6. | הניה -- ו 229. | חרא 6
 15. לא א חבומה -- החבומה 5% קלזנו חבומה

 . יטקהו ושאר תא 53 222. | ריטקהו -- י , 151 -- בירקהו 7.
 ההבומה -- הבזמה 9, 95, 107,151,2%3 -- אחבזמה 1.

 הצמנו החבזמה -- נו הח טק. צ88 10%. | הצמנו -- אצמנו 0
 נסנ : קמתוס 8) -- ה טק. 28 107. ומד-- ך 0ק.200 81-5

 ילוכ ומד 6%0 2. לע --לא 660 2.  חבוזמה 2"--החבומה
 16 תרא 05 ךתארכוממ 120,193 --ת קצננתס זש 4.

 התצונב 69,108,זֶסָג. | ךילשהו --י ; 18,107. | לצא 6.
 הבומה -- החבזמה 69 --טק.13 124. | המדק --חמדק 4:

 לא .6-

 17. עסישו זסס,1זז. ותא ז" קחתס התא 5. אל -- אלו

 18,69,120,150,1%3,181 ; קמומס ל%,זס7ְ. | לידבי , 4 -- לדבי
 176, 249, 00 ; תטמס 172,1סָב. 4 ריטקהו -- רישקחו 1.

 ותא 2", 244; םטמס 162. | ההבומה -- חבומה ף, 686 -- טק.

 1 אוה הלע , זסל,181.- הלוע 1סָנ, קזותס 4

 וררפ - ו \



 1. עפ

 חיר השא החבזמה ריטקהו קדתרכזא תא קדחנמה
 וינְבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו + הוהיל- חחינ
 ובירקת רשא החנמה לכ :הוהי ישאמ סכישדק שדק
 אל שבד לכו ראש לכ יכ ץמח השעת אל הּוהיל

 ובירקת תישאר ןברק : הוהיל השא ונממ וריטקת
 ! חחינ חירל ולעי אל חבזמה ראו קדוהיל שכתא
 חלמ תיבשת אלו חלמת חלמב ך*תחנמ ןברק לכו
 בירקת ךאנברק לכ לע ך*תחנמ לעמ ךיהלא תירב
 ביבא ?ץדוהיל כירוכב תחנמ בירקת םכאו + חלמ
 : ךירוכב תחנמ תא בירקת לרמרכ שרג שאב יולק
 ! אוה החנמ הנ*בל הילע תמשו ןמש הילע *תתנו
 לע קדנמשמו השרגמ קדתרכזא תא ןהכה ריטקהו
 : ;רוהיל קדשא התנ*בל לכ

 ו

 בירקמ אוה רקבה ןמ שא ונברק שימלש חבז שאו
 : ;דוהי ינפל ונבירקי םכימת קרבקנ שכא רכז פא
 ללהא חתפ וטחשו ונברק שאר לע ודי ** ךמפו

 חבזמה לע םפדה תא םכינהכה ןרהא ינב וקרזו דעומ |
 זרא הוהיל השא שימלשה חבזמ בירקהו + ביבס
 לע רשא בלחה לכ תאו ברקה תא הסכמה בלחה
 ןהאלע רשא בלחה תאו תאילכה יתש תאו : ברקה
 'כע דבכה לע תררתאיה תאו םשילפכה לע רשא
 החבזמה ןרהא ינב ותא וריטקהו : הנריסי תוילכה
 %%% שאה לע רשא םיצעה לע רשא קרלעה 'רע
 ןאצה ןמ שכאו + הוהיל חחינ חיר השא %%%%% +%
 זכימת הבקנ וא רכז הוהיל םכימלש* בול .ונברק

 בירקהו ונברק תא בירקמ אוה בשכ כא : ונבירקי
 ונברק שאר לע ודי תא ךמסו :הוהי ינפל ותא

 עפה

 %תתנו 120. | הילע תתנו 58 180. | רמשו ק. 46
 הנובל 9.193, 248 ; קזומס 168. | אוה -- איה 7 60,

6 ; 288 ,286 ,284 ,281 ,277 ,249 ;227 ,221 ,200 ,160 120 ,84 

.1 
 16. סת. , 107. | רא ,18,84. | התרכזא -- התרכזא אאא
 193.  הנמשמו -- ו , 69. | התנובל ף, 84,108, 152,191, 4

 ז. םכא 1"--םכאו 84--וא 200. | בירקמ -- ק [טק.186 זס.
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 2. שאר , 50,389 4. - וטחשו -- ותא וטחשו 2233. | חתפ

 0866 הספ 69.  להא --להאה 80. | םכינהכה , 190.  םכדה תא
 475. תא קוומס םכא 128. | םכדה --וייד 107 -- קזותוס ומד

 6%. 2; 4. םבימלשה - - - - לע ,6
 2. חבומ -- חבומה 152. | השא -- רשא תא 6. | חרא ז"
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 2:4. רשא -- (6) - - לע ,1

 4. תראו 58 101.  תוילכה 1: 4: 5, 6: 9,17: 19.69 7
7 108,111,120,136,152,155,170,181,193,236 

 260,264: קז/מס 81,168. ןהלע רשא ,152. ןהילע 1,6,09 "

0 ,150 ,132 ,120 ,10 ,108 ,104 ,5( ,84 ,80 :75 :17 
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 4.107,158,170,176. רשא 100,"2, | תרתויה 4,:סו,זזמע

 120,152,1פ3. לע 2" 640 7%. | לע 4%-- לעו 4, קתומס 4.
 תרוילכה = ו. 12.6: 75 89: 104, 125: 144, 150, 158, 180,

.4 ,254 ,247 :219 ,232 :227 
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 69. .. ןרחא -- לע ןרהא 18. = שאה -- (6) -- %.

 הלועה זֶפָּג. רשא 1%--ר ₪ק.148 9.  החיר -- חיר חבומ הלע
 גוג. | החינ 026 חוחינ 7-

 6. םבימלש -- םםימלשצה 9.
 תבקנ וא -- הבקנו 84. . םכימת , 84. = ונברקי 9 -- וניבירקי 9.

 7. םכא -- םכאו 60, קזגתס בשכ < שבכ 1,759
 -- טק.:4 9. | חרא ,5ֶ10. | הוהי -- הוהיל 9. /

 הוהיל -- הוהילא 9. =

 010 א 4

 תרתנו =- התתנו 18, 99,111, 261 ---

 206 5 וז

 ו 10

 - - חה הד הד היריד דוורדחחדה +1

 םכ= שב וש! -- ב - וביקת 2
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 = - 7 חח חח חחח חחח ההד הרחח 14
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 ; איה - - הנובל -- 00-07-77 - התתנו 5
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 - 7 ההה - התנובל - -
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 ו רובר רב בר רי 1

 - - - ה הד הררה רה ה דהדחדח7א--- 2

 ו 3

 ןהילע - - - - - - - תטלכה -------7 4
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 כתב 3 ₪

 10. החנמה ןמ עומס החנמהמ 5.
 זז. הוהיל -- ל , 5. |

 11. ןברק - ר , 6%. | ךיתחנמ 1%--י ; 66,127. | ךיתחנמ 2"

 -- ךיתוחנמ 64 -- י , 127. | חלמב -- אלמב 64. | חלמת
 ךינברק -- * 1.

 ךירובב =-1 ;127 -- 2

 -- אלמת 4.
 14. םםבירוכב == 74.

 16. התנובל -- ו ,7-.

 :. םכא 1"--וא 5.
 5. וריטקהו -- * . 64-

 ונברקי 1.
 6. םכימלשה -- ה \ 364 10

 7עפת.

 9. ןמ - תא 6:

 -- חוחינ 4
 10, תררתנהו 1, 4, 5, 17,18,60, 75, 80, 94,
 ז20,136,150,158,170,181,196. 2,

 271, 288, 189 2, 24. וינבלו -- נב 0.8 14 שרק ,

 תו ,

 11. לכ 1%-- לכו השעת -- השעת הפאת 189 -

 הפאת 4 -- שע (טק,*ג 107.  רואש ף,6ס,8:,זגנ ; קנווס 3

 -- ראש רשב 107. | וריטקת -- ובירקתת 22

 12. הוהיל - - - ןברק , 1. | ובירקת --י , 260 --ובירקת א
 ף9. | םכתא -- השא 84, 199 וגז. -- התא 602. | לאו--ו

 80. | ההינ ,,109 -- חוחינ 120 -- טק. 8 +

 13. ןברק -- ן טק. זגח 0. אלו \ 226 -= 1. 9 60
 1סו,111,152,181,247 -- אלא 226. למ |, 84. ךתחנמ 2"

 -- ךותחנמ 69.111,129. | לע --לעו 4. | ךנברק -- %.
 14. 60. 107. | םכירוכב -- ו , 1 -- םבירופיב 0
 פג: ץקזחהס 0,103. | למרכ שרג , 69. | למרכ -- למרכו 4.

 בירקת -- בירקת מ 152 -- י . 168,246. | רא ,24
 ךירוכב - ו . 1 --' ; 69, 191 -- ךירוביב 193 -- ךירביב 4.

15. 0 , 7. 

 ההבומה , 157. חחינ , 94-- 6

. 7. 



 1 תפעפתו 207

 זרא ןרהא ינב וקרזו דעומ להא ינפל ותא טחשו
 פכימלשה חבזמ 'בירקהו |: ביבס חבזמה "לע ומד

 קרצעה תמעל הטימת הילאה ובלח הוהיל קרשא
 לככ קראו ברקה תא הסכמה בלחה תאו ;דנריסי
 תאו תאילכה יתש תאו !ברקה לע רשא בלחה
 תרת*יה תאו פכילפכה לע רשא ןה*אלע רשא בלחה
 ןהכה והיטקהו- . +הרנריפי .תאילכה" לע ידפכה "לע
 ונברק זע שאו : קרוהיל קרשא שחל קרחבזמה
 ושאר ירע ודי תרא ךמסו ! קדוהי ינפל ובירקהו
 ןרהא ינב וקרזו דעומ -להא ינפל ותא טחשו
 ונממ בירקהו : ביבפ חבזמה לע ומד תא 4%
 ברקה תא הפכמה בלחה תא הוהיל השא ונברק
 תאילכה יתש תאו ! ברקה לע רשא בלחה לכ תאו
 תאו שילפכה לע רשא ןה*לע רשא בלחה תראו
 זכריטקהו + הנריפי תאילכה לע דבכה לע תרת*יה
 %%%%% דחינ חירל הקרשא שכחל קרחבזמה ןהכה
 ירבב+ םככותרדל ישכלנע .תרקח-> 4 הדוהיל בלח -רּב
 !: ולכאת אל שד לכו בלה לכ םכיתבשומ

 1ןצ.

 1,2  לארשי ינב לא רבד !רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 קדוהי תרוצמ ירכמ הגגשב אטחת יכ שפנ רמאל
 ןהכה שא : הנהמ תחאמ השעו הנישעת אל רשא
 ותאטח *רע בירקהו שעה זרמשאל אטחי חישמה
 ! ראטחל ;דוהיל שכימת רקב ןב רפ אטח רשא
 קרוהי ינפל דעומ להא חתפ לא רפה זרא איבהו
 ינפל רפה תא טחשו רפה שאר לע ודי תא ךמסו
 %%% %% %%% %%% חישמה ןהכה חקלו + ;דוהי

 פלג

 ז2. 00. 170. | ובירקהו -- בירקחו 69 -- הו ,
 12. 0. , 4. ראו

 טחשו ושאר -- ון [0ק. 146 80. | להא -- להא הוהי :ס1.
 14. 170,.00. | ונברק , 84,190.  הוהיל -- הוהדל .
 הסכמה טק. 240. 156./ תא 2"-- תאו 152.  בלחה - - - - הסכמה

 ,199. רשא -- רשא תא הָקפְמה 9.
 1 <. תרילבה 15-- תוילכה 4, 9, 18, 60: 844, ,,6)

 111,120, 152,170, 244, 251; 29 200 ןהילע 6, תל 6 לה

1% , ,152 ,150 ,136 ,132 100 ,108 ,104 ,80 ,84 ,80 

 180, 193: 196, 232, 244, 248, 251: עומס 4, 4%

 תררתויה 4, 69,129,152,193. לע 37-- לעו 184. | תילכה 2"
 --בלחה תאו תוילכה 80 -- תוילכה 9, 18: 6, 84, 107, 10

 111,120,152:193: 244, 251, 253. -  הנרסי 1.

 16. השא םכחל 25 95. - השא -- הוהיל השא 4
 תירל -- ל. 595,196. לפ--ילכא 9. | .בלח לכ , זסז. | בלח

 -- בלחה 60.
 17. 00. 152. | תקוח 120,1ס3. | םבלוע -- ו 6

 קככיתורודל 103 -- םכביתרודל 146 -- םככיתורדל 120, קצנפוס
 69. = םכביתבשומ --- ו \ 5, 18, 75.80, 89: 94: 95 1
7 ,227,232 ,221,226 ,186 ,160;168,181 7 

 249, 240, 21: 266, 260, 277, 601, 602, 604 ; תטתס 128--',

 15% -- םככיתובשומ :166, 1ֶפָג, 00 -- יתובשומ 9 -- םככיתושמ

 129 -- תבשומ 1טק. 146- - אל -- אלו +.

 2.:רמאל .- - - רבד , 4. לכזנ -- מ 9 16 101.8 אל
 ,170.  הנישעת -- ' \ 4 5, 6, 18, 69, 80, 81.95. 2
 136, 150,170, 227, 239, 260. תחאמ -- 0, ,,
 הנהמ -- נה טק. *ג\ 4 ' '

 1. םכא --םבאו 69.  ןב ; 1.  םכימת ,\ 84. | הוהיל 5
 תאטחל -- ל ,6. :

 4. לא , 7
 סחשו , 69. רפה תא ; ג.

44 
 5. חישמה -- חישמה תא

 להא -- להא חתפ +

 דעומ -- ו ,4- תרא 2" ; 1, 69 4

 הוהי ,18. רפה --(10) -- לא

 ל ו ב ותוא 9.

 מ סע א 5

5 1. 

 2 = ₪ שא = -- דפ )שס = כ 6-5 5% חח, באל ו

 שו כ 2 ₪ רו מ שש שאה 9

 - -- ההד תא% - - -
 =:= תוילכה 2 < - = = ₪ - ה חה ה החוה ה 10

 רתויה - -- 777777 ןהילע - - - - - -
 == - %ריטקהו - - = - תטעלכה = - 0-70 ג
 = ₪ = ה קח ה ה ד 12

 - - הא = 7 ₪7 13

 - - רדר דררה םינהכה 4

 תטלכה - ----- 77777 -- 7-7 5
 ---ררדדרדההה ןהלע - - -- 7777

 ו - תוילכה - - - - - זררתוה 6
 וול = - | = =( 2 כ = ₪ ₪ 2 ₪ ה

 - -רח -כ- - קה החדה 7

 6 ₪ שם

 = -- !ף%ןהמ ----ה רד חחח ה
 --הרר ריר ד הידרדר חה ח%שמה

 7 ם5 שש ₪ שש ₪2 כ 62 0 0 כ כ כ כ ב כ = 4

 ודי תא אלמ רשא חאשמה - --- 7777 - 5

 5 ג. 7 ג ₪ ₪

 ף: הציעה 64,127,

 ז6. תוילכה 27-- ו , ל.
 17. םבכיתורדל 64 -- םככיתרודלל 1.

 עא תירא, 2 74

 16. םכריטקהו -י

 2. הנישעת -- הנהשעת 66 -- ןהישעת 2.
 2- חישמה 61, 63, 64, 6%, 60, 127, 1.

 5%. חישמה 61: 62 64, 65, 66, 127, 183, 5.

 עז 2 אבי

 8. תא ז" .4,18,60,129.22%  - שחשו -- ₪ , 0ת.1:ם. 2

 דעומ להא ינפל -- הוהי ינפל 7.
 .8,9- חבזמ בירקהו : ביבס 0. 4 1.
 9. םבימלשה -- 'שה 88. ]:מ. < -- ה 9,

 השא חבזמ בירקהו ז7ז -- טק. 13 1

 הנריסי - - - - ובלח , 6. תרמעל , 152 -- תרמועל 193 -

 תמעל יל 242. = הניריכי 69. | ראו 1"-- ו , 24, 9
2255 ,106,108 ,158,181 ,139,151,152 132 ,107,100 .94 

 [ 3, תעו כב בלחה 1 4-- לכ 29. אלע רשא בל 6
 רשא 10. 14. 1

 9,10. רשא --(6) - - לע ,

 10. 00. , 200, | ז-רוילכה 1%-- תוילכה

 80,107,108,160,זז1,129,136,152, 244,260. בלחה ,4

 ןהלע --ןהילעה 186 -- ןהילע 1 4, 6, 17, 10, 75, 80, 84: 1

 1ס7,108,100,120.112,116,150,12,160, 170,180 2 1

 227, 244, 200, 601, 602, 603 -- ה טע.148 10% -- 6 שבהילע

 60.  רשא ןהלע ,4. תרתויה 4, 69, 152, 248 קצ1גגס 6.

 לע 2"-- לעו 129 -- לע תרתיה תאו םבילסכה לע 84. = לע 3"
 -- לעו 84,615. | תילכה -- תוילכה 4 5, 918.75, 6 7
 108,111,125,120,136,152,168,244,260. | הנרסי 64

 --הנ [גק.:45 8.  הנריקי --(ל) - - לע ₪ק.זג 75.
 1ז. סת. 170. | וריטקהו (טק.עג5 ז75. | ןהכה --ןהכה הוהי
 17% -- 08 129. - השא םכחל החבומה ןהכה טק. 1" 8

 172. | החבומה -- חבומה 9,111,136,176. | םכחל

 השא םכחל 90 184. = חוהיל השא -- בלח לכ חחינ חירל השא
 הוהיל 5.

 השא , 199 -
 הוהיל 14-



 4] [ןצי

 לבטו : דעומ ללהא ללא ותא איבהו רפה סכדמ

 זכימעפ עבש זכדה ןמ הזהו סכדב ועבצא תא ןהכה

 ןתנו :! שדקה תכרפ ינפ תא הוה' ינפל <%%%%%

 זכימסה תררטק חבזמ תרונרק רע זכדה ןמ ןהכה

 רפה םכד% לכ תאו דעומ ללהאב רשא הוהי ינפל

 ! דעומ להא חתפ רשא הלעה חבזמ דופי לא ךפשי

 בלחה תא ונממ שירי תאטחה רפ בלח לכ זראו

 : ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה לע הסכמה

 רשא ןהילע רשא בלחה זראו תאילכה יתש זראו

 תוילכה לע דבכה לע תרת*א'ה תאו םילסכה לע

 טכריטקהו שימלשה חבז רושמ שרו רשאכ : הנריסי

 לכ תאו רפה רוע תאו :!הלעה חבזמ לע ןהכה

 %א'צוהו ! ושרפו וברקו ויערכ לעו ושאר לע ורשב

 רוהט םשכוקמ לא הנחמל ץוחמ לא רפה לכ זרא

 לע שאב :כיצע< לע ותא *ףרשו ןשדה ךפש לא

 וגשי לארשי תרדע 'רכ םכאו :  ףרשי ןשדה ךפש

 זרוצמ לכמ ערחא ושעו להקה יניעמ רבד םכלענו

 תאטחה העדונו !ומשאו הנישעת אל רשא הוהי

 %%%% רקב ןב רפ להקה ובירקהו הילע ואטח רשא

 ינקז וכמסו :דעומ לחא ינפל ותא ואיבהו תאטחל

 טחשו הוהי ינפל רפה שאר לע שכהידי תא הדעה

 םכדמ חישמה ןהכה איבהו |! הוהי ינפל רפה תא

 ןמ ועבצא ** ןהכה 'לבטו :דעומ להא לא רפה

 ינפ תא הוהי ינפל סכימעפ עבש %%* %* הזהו שדה

 | %%%% תכרפה

 להאב רשא הוהי ינפל רשא %%%%% %%%% חבזמה

 קרלעה חבומ דופי לא ךפשי שכדה לכ תאו דעומ

 33 כ

 לע דבכה לע ררתיה , 199. = תררתויה 4, 6, 69, 2
 191. | לע 3%-- לעו 4 -- אאאא%%א לע 75.  תוילכה -- ו ,

,66 %6, ,104 :95 :89 :75 :69 ,6 

 196, 227,239,260--ה (טק.188 12%.  הנרפי 248 ---הנירסי 8

 10. םבימלשה -- םכ ,170. | םכרישקהו -- םכ , 5. ]:ת.
 ןהכה --כה (טק.צ8: 132.  חבומ -- חבומה 69.  הלועה

 תראו 25--ו ב 288. לכ 7.
 וברקו -- ברקו ויערב לעו

 זז. רוע -- רוע חבזמ- 0.
 לעו -- ו , זלָב- | ויערכ 0. ג 6

 69 -- ק ק.24 60.

 12. איצוהו -- ' . 171. תא ,5.
 4.175. רפה -- רפהא קזנמס 7.

 ץוחמ --ו .129. | ךפש 1%-- ךפש םכוקמ 129. | ףרשו --1
 טק. 48 9. | ןשדה -- (6) -- ףרשו,1%1. לע ותא (סז6
 הלא תא 1. םביצע -- + , 196 -- םבכוצועה 1 -- םכיצעה 4

 157,650 2. | לע 2"-- לעו 186 -- ק.140 6 -- לא 84, 6
 89.  ךפש 2%-- ךפשד 4

 13. לכ ל 4. | לארשי , 232 -- לארשי ינב 60, קזנתס

 וגשי ₪ ושני רבה --- רכה ינמפ 2 תחא

 -- תחא אטח פג -- תחא הב 6. | תוצמ לכמ -- תוצממ 1.
 הנישעת --- * \ 5, 18, 80, 104, 6 1550, 168, 227, 200 --

 הנגשב הנישעת 248 -- ני (טק,ז4 102. | ומישאו זנו

 14. העדנו 60,80,109. | רשא -- רשא תא ספ. | ובירקהו =

 -- הילע ובירקהו 84. | רקב ןב רפ , 84. | ואיבהו -- איבהו
 227. - ינפל -- לא 60, 84,103 -- 106 ינפ לא 1.

 15. ינקז טק.ז85 132. | הדעה ינקז ק. 35 165. שאר
 129. | הוהי ינפל ג", 136. = הוהי ינפל רפה תא טחשו ,4

 16. לא ₪ דב -- 0:6 חתפ לא 1.

 ז7. ועבצא , 75 -- ועבצא תא ף, 18, 60, 80, 80, 986,

 186,180,193,196, 200, 00 ; קעותס 4,177 -- תג. 408. תא

 1ף0 -- ועבצא אא 161 --ועבצאה 1. ןמ , 18 -- ןמ =כרַּב

 4. םכדה ןמ -- םכדמ +. הזהו שכדה ןמ -- םכדה ןמ

 םכרה ןמ הוהו 136. | הוהי ,107. | תרא -- תרא וקרזו 6.
 תרכרפה -- תכורפה 129,196 -- שדקה תכרפ 7.

 18. תונרק 2, 5: 9, 18, 6, 81, 8; 84, 89, 0

 136, 152,168, 186, 103. 227, 244, 264, 602, 60נ ; קננזתס
 139,170. - הבומה -- מ 0.138 19. - רשא 1".

 לכ ,193. רפה לבו
 לא 1*--םבוקמ לא

 ' תאנרק לע *%%** ןתי םכדה ןמו

80: 193: 226 4. 

 עז

 צלהת1₪ 10 א.

 208 5 גז

 שי == "מיל ד ויה ד ור ועבצאב

 אאא ץכדחה - < ₪ 5 7 הד ד ד

 = דד חח חחח חח החד תא = =<

 -- 7 רדר ד הדחה תוילכה - - - - =
 ו רח חה - ו - ו תו

 ףא'ערהו| < ד ד ה-2 ו- =[

 - - - - םוצעה - - - - ופרשו - - - - - לע

 = ₪ 1]627 - -!=> יש - ₪ יח סח הדחה

 סעוד = כ וו ו הש ו (ם-כ כו=

 חי = = 1% כר קח ה ₪ ו תמו ד ד דל

 2 ו הש כשל 0 שש שש 72 2 02 2 5

 םפי חה דחו -% ידה הל קס הס קס ומף דת חה כה ,ןמ הזהו .=.ד יח

 תונרק לע ןהכה - - - - - - - : שדקה תכרפ*
 2 ה < - םכיפסה תרטק תבזמ%

2 5 

 6. ועבצאב , 4.
 7. ןהכה -- ןכה 6. | ןמ 127. - חבומ 1%-- הבזמה 1

42 

 11. ויערוכ 4. 12. ואיצוהו -- ל ,5

 13. יניעמ -- ינידעמ 61. | תחא -- ח \ 64. | הנישעת < ןהישעת
/ 2% 

 14. ואטח -- ואטחה 61. | תאטחל -- תתטחל 1:
 1 5. הוהי ינפל רפה תא טחשו , +.

 46. חישמה 61, 63, 64. 05, 66, 127, 221, 363 10

 17. שכדה ןמ ז" \ 463 0. ינפ , 6.
 18. ןמו -- הנמו 61. חבזמ -- חבומה 61, 63, 64. 6% 71.

 - שמ =שג גבל ננו גלשמ,-25/ 55 -ש-ב : דנש:כהל-ל- מכמש ט-ש-צלה נג .,שק איוב, קשלשש לרעש טנהכה = הטבה טקמקמההשוטרלמ נטר
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 6. (20ת. 015 0. תב רא נז" 11/70 ןעפצא

 =- ועבצאב 14.  עבש -- עבש%אא 120. | ינפ , 2
 6-12. ץוחמ - - (97) - - םבדה ןמ לט 6.

 7. ןמ -- תא 12%. | לע -- לע ועבצאב 152. = רונרק , 2
 -<ו 1:6,14,19,95,109,152,1ֶקנ, 181,100, 227,239 2
 26, 0. הבזמ 1"-- החבזמה 18, 84, 100, 152, 178,181 --

 חבומא 89,136. | םכימסה --ה ,18. | חוהי ינפל ,6
 לחאב -- האב טק. ע4. 102. | םכד -- שדה 57,
 178,1ס.196,199- רפה ,4,109,181.  ךופשי 0%

 120, 126 : קזוגס הלועה 5: 69 80, 84, 178,193, 4

 דעומ לחא חתפ רשא -- דעומ להאב רשא 6.
 8. רפ \ 262 -- קוס רפה . תראטחה -- ה ,1-

 1-רא \ 80,152 -- תאו 84, 249, תאו ברקה -- תאו ברקה

 תאו לע הסכמה בלחה לכ 176. | לכ תאו ברקה , 84.  בלחה ו"
 -- ה 18. םלחה - - -- הסכמה , 78. | לע ז"-=-תא

 69, 80, 80 104, 12, 150, 200 תוגז8. 226 תוגז8. 227 ; 106 7
 -- ע !0ק. 188 4 -- טק. 186 נטת 115 100 -- טק. 8. 109 -

 סמתס רפ 253. תאו 2"--ו,80. | בלחה 2%--הסכמה בלחה
 1 8.9. בלחה --- (6) - - רשא , 4.

 9. תראו :%--ו 4.139. - תרוילכה 1, 4.0, 18, 60, 80

 107,108,111,162,173,101, 60 264 -= תוילכ 9.

 תראו 2?- | ןהילע -- יה ,5% 4,

 260, 264 תטתס 172 --- םכהילע 181. | תראו 3"



 תתי 209

 ונממ סירי ובלח לכ תאו ! דעומ להא חתפ רשא
 רפל השע רשאכ רפל השעו : הרחבזמה ריטקהו
 חלפנו ןהכה םכה*לע רפכו ןל קדשעי ןכ תאטחה
 ףרשו הנחמל ץוחמ לא רפה תא איצוהו : שהל
 להקה תאטח ןוש*אארה רפה תא ףרש רשאכ ותא
 ! אוה
 ! םשכשאו קדגגשב הנישעת צל רשא ויהלא קדוהי
 תא איבהו קרב אטח רשא ותאטח וילא עדוה וא
 לע ודי %% ךטסו :! שימת רכז םכיזע ריעש ונברק
 תא *טחשי רשא םשכוקמב ותא טחשו ריעשה שאר
 םכדמ ןהכה חקלו :אוה תאטח הוהי ינפל הלעה
 תאו הלעה חבזמ ת*אנרק לע ןתנו ועבצאב תאטחה
 ובלח'לכ תאו + הלעה .חבזמ דופי לא ךפשי-רמד

 וילע -רפכו .שכימלשה -חבז -בלחפ -תדחבזמה -ריטק*
 אטחת תחא שפנ זכאו :ול חלסנו ותאטחמ ןהכה
 הוהי תוצמ %*מ תחא התאשעב ץראה םשכעמ הגגשב
 ותאטח וילא עדוה וא ! שכשאו הנישעת אל רשא
 המימת םיזע תריעש ונברק < איבהו 8*<* אטח רשא
 לע ודי תא ךמסו !אסח רשא ותאטח לע הבקנ
 %%% םכוקמב תראטחה תקרא טחשו תראטחה שאר
 ועבצאב קדמדמ ןהכה הקלו ! חלעה א 9%

 ךפשי המד לכ תאו הלעה חבומ .תאנרק לע ןתנז
 רשאכ ריפי הבלח לכ תאו + *%%% חבזמה דוסי לא
 ןהכה ריטקהו שכימלשה חבז לעמ בלח* רפוה
 חלפנו ןהכה וילע רפכו הוהיל חחינ חירל החבזמה
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 טחשו תאטחה שאר לַע ודי תא ךמטסו | : קדנאיבי

 : הלעה תא *טחשי רשא כוקמב תאטחל קדתא
 ת*נרק לע ןתנו ועבצאב תאטחה שכדמ ןהכה חקלו
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 החבזמה םשכתא ןהכה ריטקהו שכימלשה חבזמ בשפה
 רשא ותאטח לע ןהכה וילע רפכו קדוהי ישא לע
 : ול חלסנו אטח

 האר וא דע אוהו הלא לוק העמשו אטחת יכ שפנו
 רשא שפנ וא : ונוע אשנו דיג אול שא עדי וא

 וא קדאמט קדיח תלבנב וא אמט רבד ללכב עגת
 זכלענו אמט ץרש תלבנב וא האמט המחב תלבנב
 זכרא תאמטב עגי יכ וא : שםשאו אמט אוהו ונממ
 אוהו ונממ םשכלענו קרב אמטי רשא ותאמט "ככל
 שיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא : ששאו עדו
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 תת 211

 לא הצמי שכדב ראשנהו חבזמה ריק לע -תאטחה
 הלע השעי ינשה תאו :אוה תאטח חבזמה דוסי

 חלסנו אטח רשא ותאטחמ ןהכה וילע רפכו טפשמכ
 ינב ינשל וא שכירת יתשל ודי גישת אל שאו :ול

 הפ*אה תרישע אטח רשא ונברק תא איבהו הנוי
 הילע ןתי אלו ןמש הילע ישי אל תאטחל תלס
 ץמקו ןהכה לא האיבהו : אוה תאטח יכ קדנ*בל
 ריטקהו קדתרכזא זרא וצמק .תצולמ קדנממ ןהכה
 וילע רפכו :אוה תאטח קדוהי ישא לע החבזמה
 חלסנו הלאמ תחאמ אטח רשא ותאטח לע ןהכה
 קרש א הו הבה . + החנמב והכל הת/הנ .רל
 ישדקמ הגגשב האטחו לעמ לעמת יכ שפנ :רמאל
 ןאצה ןמ שכימת ליא הוהיל ומשא תא איבהו הוהי
 תאו !םכשאל שדקה לקשב םכילקש ףסכ ךכרעב
 וילע ףסוי ותשימח תאו שכלשי שרקה ןמ אטח רשא
 שכשאה ליאב וילע רפכי ןהכהו ןהכל ותא ןתנו

 זרחא קדתשעו אטחת יכ שפנ שאו :ול חלסנו
 עכשאו עדי אלו הנישעת אל רשא הוהי תוצמ לכמ
 ךכרעב ןאצה ןמ שפימת ליא איבהו |! ונוע אשנו

 רשא ותגגש לע ןהכה וילע רפכו ןהכה לא ששאל
 ששא אוה שםשא :ול חלסנו עדי אל אוהו גגש
 !:רמאל קרשמ לא קדוהי רבדינ |! קדוהיל ששא
 ותימעב שחכו הוהיב לעמ הלעמו אטחת יכ שפנ
 זרא קשע וא 'רזגב וא די זרמושתב וא ןודקפב
 רקש לע עבשנו הב שחכו הדבא אצמ וא :ותימע
 ! קדנהב אטחל םכדאה השעי רשא לכמ תחא לע
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 19. םבשא 2" , 6.

 20. (2טתג גסס 60תותוג(6 1ת61ק16 סגקט6 6 1ח 4 2101108 20]ע-

 8100015, 270, 655 656, 65 7, 05 664 ; 100006, 1 ]וו, תג תוטזזוס

 60 1ת3זוגתה , 40 סות 631115 6, ססתקזט1ז 164101 גת.

 21. הלעמו נק.185 144. | לעמ -- לעמ וב 109. | שחיכו 0,
 :%1. = ותימעב -- * \ 1, 69, 59,109. | ןודקיפב 18. | תמושתב

 --ו,81 111,239.  קשע-- קפע 153--)א קשע 236. תא '
 טק. 45 14.  ותימע -- - ,9-

 22. הדבא -- הדיבא 1: 4: 6, 17, 80, 84, 111, 0,196, 251:

 קתומס 168.  שחכו < שכחו 84. | עבשנו -- ע טק. ג 9.

 , ותישמח 109

 ים זך. צי

 זס

12 

0 
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 -- אצמ --7- רה ה 77 ה ד
 3 - !איה - - 777777 -

 הפיאה תירשע - - - - - - - - - 077777
 יי וש ו קצ --- 77777

 --ר-ד רדר הדחה ! איה - - - - - קדנובל
 - ד ד -ח חה הידד חה חחח חד - צצ%%

 -- 77 ה ;איה - ---- 7-77 7- *םנזמה

 -- ףס" -------ררדיריר דה ההד

 - דה - אטחת תחא -----7777
 ---ד דה ןהשעת - -----7- 7-7 דה

 = ₪ ההד רך ררדצו | - = 9

 + %ןהב קנו וה ה ויו דרה | קר רח( דה דש ו הק לו מוח הר דר

 8 ג ג. + ב 2 0 א.

 9. תראטה -- ת ,4 /
 זז. רירשע < תרירשע 61, 64, 6%, 66, 1271.

 12. חבומה -- החבומה 61, 62 64, 68, 66,

 השא 61. | תאטח -- ת 1.
 11. רשא -- רש ₪38 66. | ול -חלסנו ,
 15. ישדקמ --י ,71. ןאצה -- ןהצה

 16. ותשימח < ותישמח 6:. | רפכי -- 5 קוממס נ 1.
 17. ןהישעת < הנישעת 63, 64, 6%, 66, 127, 1.

 18. ןהכה -- ןכה 1.

 א =

 1. רבדו -- רבדיו 61, 63, 64, 65, 66, 127, -.

 2. ןודקפב --וו , 61. | תמושתב -- ש , 64 -- תומשתב
 קשע -- ע נק. 85 4

 3. תרחא -- תרחאא 4

 אט גכ בנטמה צה דנש גובהה ננה הב ב ב 5 נבל הנ במ ו ד ב 2 ג א במ, 2 כ בכ

 עשב

 .9. ריק -- תרונרק 199. | הבזמה 1", 252. | ראשנהו -- ה \
 116,193. - הצמי -- אצמי 80, 251, 400 ; קתותגס 161 ; 10716 6

 69 -- ה 2.145 81,116,144.  דךוספ--ו,196. אוה תאטח

 200. | תראטה -- תאטהאא 8ז. | אוה -- אוה להקה ו,ווצ
 --אה |

 10. ינישה 60. | הלוע 60:

 3892. | ןהבה [גק.45 120. | אטה רשא ,,1

 ול חלפנו אטח ,7.
 11. ודי גישת אל שבאו טק. 48 זֶלפ. | גישת -- עיגת 7.
 שכירות :9. 69, 81, 84, 6 103,196,232;, 4

 הנוי ,132. | תירישע סף, 6, 81, 84, 107, 71

 152:193:196,227,244,248,282,284. הפיאה 50

9 ,152 ,150 ,144 ,136 ,120 1 (% ,107 ,54 :80 ,75 

 196. 27: 22% 220: 239, 244, 261, 253 ; קזומוס 168 ; תטמס 6.

 תלוס פג. | תאטחל -- ת,, 146. | םבישי אל קש 8

 תםישי -- ןתי גֶפָג -- םבישאי 438 -- [טק. ד86 22%. | ]מש --

 הנבל 18. הנבל , 9 -- הנבל ןמש 107 -- הנובל 84

 1,!152,18סג, 603.  יכ 69. - אוה - איה 00
4 ,286 ,284 ,277 ,248 

 12. האיבהו --י , 1. | לא -- תא 244. | ןהבה -- ןהכה חשמ
 81.  אולמ --ו . 4:5 6:9: 6 4 80: 94: 95:

 טפשמב -- כ טק.

 רשא
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 \ 8 2 -  פתפש

 = יאלה >=2ש -טפ= 1 4. 23 לזג רשא הלזגה תא בישהו םפשאו אטחי יכ ה'הו
 יי רו כר א בא קנה רשא ןודקפה זרא וא קשע רשא ק*שעה תרא וא-
 2 כ = 1 ל 9 5.24 לכמ וא : אצמ רשא הדבאה תא וא ותא דקפה
 ו < הבד ושארב ותא םכלשו רקשל וילע עבשי רשא %%%
 רב 6 ואתשימחו םכויב :וננתי ול פצוןה רשאל וילע ףסי ויתש%מחו
 ב בי 6.25 ןמ כימת ליא קדוהיל איב ומשא תאו !ותמשא
 4 2-5 [ א קו יי 7.26 ןהכה וילע רפכו :ןהכה לא םכשאל ךכרעב ןאצה
 וה ו צב כ אל 6 א כ קרשעי רשא 'לכמ תחא לע ול חלסנו הוהי ינפל
 5 001-- ! קרב קדמשאל

 סצש 0 לז
 96010 1/6088 א. וצ - קרשרפ

 הש ףצ = = =< 22 ₪ כוש =/5 80- 2 תאו ןרהא תא אוצ רפאל .השמי לא תות

 -- 77 - אה - ------רררהרהח לכע קךלעה אוה זרלעה זררות תראז רמאל וינב
 -- -רררררדי דד דהח קרדקומה שאו רקבה דע קרלילה לכ חבזמה לע הדדקומ*%
 ו ו ו תל לש ה ו 16. 3 יפנכמו דב .ודפ ןהבה שבלו =! ךב דקות ו בש

 ו וי = לכאת רשא ןשדה תא זוכירהו ורשב לע שבלי דב

 ו ! חבזמה ללצא ומשו חבזמה לע הלעה זרא שאה

 5 ו ו ב ל 11.4 תצ'צוהו שכירחא שכידגב שבלו וידגב זרא טשפו

 5 0 כ נב כ 5 ו ב 5 : רוהט שכוקמ ירא קדנחמל ץוחמ לא ןשדה זרא
 כ כ ב25 2 שכם 12. 5 הילע רעבו הבכת אל וב דקות חבזמה לע שאהו
 - - הרה בטבב קבב 7 וה . ריטקהו הלעה הילע ךרעו רקבב רקבב וכיצע ןהכה
 ב :םכמלש% - = - - 13.6 תבזמה לע דקות דימת שא ! שכימלשה יבלח הילע
 כ ל בו כ כ כ כ 14.7 התא *ב*רקה החנמה תרות תאזו !קדבכת אל
 הממ - 15.8 ונממ שירהו : חבזמה ינפ לא הוהי ינפל ןרהא ינב
 דוב קרנאבלה ללכ תאו הנמשמו החנמה תלסמ וצמקב

 חחינ חיר %%* *חבזמה ריטקהו החנמה "לע רשא

 תעפתב

 152, 170, 1ֶלְדַ, 189, 260 271, 277, 270; 28, 284, 286, 400']*
-- 

 2. וינב תאו טק. ג. 169. - תחרות , 80, 650 2 -- ו

 אוה הלעה < הלועה איח 650 2. | הלעה 1%-- הלועה 00
 142 וה -- אאה , 7 690 80, 84, 89,

 116,150, 152,193: 248, 251, 200, 651 : קזגמגס 100 ; סע 9

 244: תטתס 224. | הלעה 2"-- הלועה 1
 הדקמ 1: 4, 69, 80, 108,100,120,136,150 1 1

 227: 9 200 -- הדקומ 2, ו 14,17,18,19 12 4 0

 94: 95, 99 101, 102, 103, 104, 107, 110, 11ז,126, 9, 2
 135.129,151,152.155:170,171,172. 1756 דלל,וק80

 196,1ף1,13,196, 198, 210, 223, 220 233, 234, 216, 237, 2

 244: 253, 256,261, 270,271,277,27ף, 282, 284, 284, 286,180

 2,2,616,6ף60 2.  לכ-- כ שאטו 9. שאו --זראו

 18, קוותס 1%1. חבזמה 27-- חבמומה 9.

 2. ודמ קנעומס ןידכ ז25. דב יסנכמו , 70.
 189,103:251- דבלי 244 -- שבלו קטתס 84. תא 1ז--רשא

 תא 152. רשא 50 14. | שאה ,10) -- שאה לע 1%2 --אה

 [טק.זג 1ז10. תא שאה ₪ק.12. 19. | תא 2"--תאו 6
 הלועה 69, 84. | לע 2" טז לעמ 4.

 4. טשפו -- 5 0. 134" 4. םבידגב -- םכידנב תא 2
 -- םםידגבאא 173. | איצהו 80,239. | תא -- לא 80. לא ג"

 -- לא ת רשא גזז.  ץוחמ ל ק.צגח

 5. שיאהו 17. דקות -- לע דקות 5.
 רקבב רקבב םכיצע ן טק. ?86 60ת(1ק415 4.

 שבלי -- ויהי 4,

 הילע 1%, 7.
 הקבב 27

 הלועה 9 69, פג.  ריטקהו -- החבזמה ריטקהו 80. | יבלח ==
 לח טק. 4 24

 6. דקות דימת , 95. | דימת -- םכימת קונוס 99. | דקות 2

 100. אל -- אלו 4.
 7. זרות -- ו , 109 -- הרות 129 -- 1" סאם גק. ג"
 135. | ינב , 152 -- ינב ינפל זֶדָג- | ןרהא -- ןהכה ןרהא 1.

 לא -- תא קוגנמס 69, 7.

 8. ונממ -- הנממ 6832. | וצמוקכב תלוסממ 2

 תראו -- ו ,181 -- (טק.188 156. הנובלה 2
 פג. | החנמה לע רשא ,199. - ריטקהו --ו ;199. | חבומה
 -- הבומה לע 1:1 -- החבומה 6 190, 256 ----

 זרע 1 יו

6 

 ותא

 - - - - השא החבזמה --- 0-77

 4 5 צץ ₪

 . קושעה -- ) \ 65, 1.
 2 ותא , 4.

 ליתר ל
 9. יוצ -- הוצ 209. = הלעה איה | 6: | הדיקומה 6.

 רקבה -- ה ,\ 61, 63; 64, 6%, 66, 127, 04

 ןודקפה -- ןודקאפה 014 רךיקפה

 11. ןידנב 10706 גב וידגב 61,
 12. בקבב -- רקבב 61, 64, 65, 66, 127, +

 11. שא -- אאאא שא 1 4. ינפ לא -- ינפל 4
 1%. ההנמה = הנחמה 61. - הנמשמו -- ה קצומגס זז .

 השא -- ישא 4

 7-7 הנ ממ

 זץ ב

 לע 1% לו 84. לע רקש ,2.
 רשא -- רשא תחא ,.

 הנהב -- םםבהב +

 22. הליגה

 לכמ -- תוצמ לכמ 6
 אטחל -- אאטחל ( ת 63.)

 רשא - - (8) = - לג ,.
 וא 1" עפ 136. | תא 2", 69,100,166. קשעה --קשועה זז,

 93 -- קסעה 199. | קשע -- קשע סע ּוָפָפ. וא 6
 הרדבא --- הדיבאה 84,111,193 -- הדובאה

 24. וא , 129.  עבשי -- אעבשי 6. = וילע ,.
 80 -- ותוא 253. = ויתשמחו --י , 18, 104, 10, 168, 226, 601,

 60, 615 ; םטפט 389 2 -- ויתישימחו 6, ף, 132 -- ויתשימחו 17
 178,193, 225, 227, 228 -- ויתישמחו 60, 184, 247 ; קנווס 1 --

 ותישימחו 5; 107, 108, 120,196 -- ותשימחהו + 5%

 152, 244, 248, 249, 260, 264--- ותישמחו 10, 146, 158, 186--

 ותישימח 80. ףסי --ףיסוי 152 --- ףסוי +

 239:283.  וננתי -- וננ [טק. 4 10. | םכויב טק. ג" 1.
 25. תאו -- םכאו 152-- תת טק. 1446 4. | איבי -- איבת 1.
 ליא -- * . 17 -- ל'או 9. = ךכרעב -- ךכרעב 80,109. | םבשאל

 -- םכשאל רכז 4. :

 26. ינפל -- ל טק. 26 110.  .הוהי --לע הוהי 189. ול ₪

 ד 4 השעי -- ה ,.

 1. לא הוהי רבדיו ת]סז1כ. 4 רבדיו ץסא 114]סז, %

 61תג1ּג : 102,116 -- תג]סז : 0 18: 75: 84: 95, 125, 120: 12



 8 1 ל 17. 1. עתפתב 213

 = ארי קש 000 8 16.9 ןרהא ולכא' קדנממ תררתונהו : הוהיל קרתרכוא
 = - שודק = - כ רוט ה קה ה ה דעומ להא רצחב שאדק שכוקמב לכאת תוצמ וינבו
 . 0 17.10 ישאמ התא יתתנ טכקלח ץמח הפאת אל : הולבאי
 -רד ד הדחה ד = = תה - 3-5 0-5 - הוה 18.11 לכ | ששאכו זראטחכ תווה זםישדק שדק %%%%
 ו ב של מ צי ריש ד ישאמ סככיתרדל שכלוע קח הגלכא' ןרהא ינבב רכז

 ו 8 10.12 לא הוהי רבדיו | שדקי פהּב עי רשא 'לב הנה
 ---ררהדיררררררדדידזדדה 20.13 ובירקי רשא וינבו ןרהא ןברק הז .! רמאל קרשמ
 --- הפפאה תרשע - -----7-777ה זרלפ קדפ*אה תררישע ותא חשמה כויב קדוהיל
 : סכיברעה ןיב התיצחמו - - - - - - - קדחנמל : ברעב קדתיצחמו רקבב קדתיצחמ דימת קרחנמ%
 ו 8 - תבחמה - - 21.14 יניפאת הנאיבת תכברמ השעת ןמשב תבחמא לע
 ןהכהא - -------הרדרדדדחההה 22.15 ןהכהו |: קדוהיל חחינ חיר בירקת סיתַפ תרחנמ
 ב חאשמה הוהיל זכלוע קח התא השעי וינבמ ויתחת חישמה

 - 0/8 : ריטקת - - - 23.16 אל היהת רילכ ןהכ תחנמ לכו :ר*טקת 'רילכ

 ו ו כ כא כזכר | א רבה םרפאל-השמ לא.תותו. רבה = \ לבא
 ו ד ב וב בש ה"כ חה דו פכוקמב תאטחה תרות תאז רמאל וינב לאו ןרהא
 ו - 0 שדק הוהי ינפל תאטחה טחשת הלעה טחשת רשא

 8 .- - < = ₪ 7! אח = -.- 26.10 שכוקמב הנלבא' התא אטחמה ןהבה ! אוה יבישדכ

 ו < בהיר < זס == שודק 27.20 עגי רשא לרב : דעומ ללהא רצחב 'לכאת שאדה
 ו כ וכ זה" א-ה ד שש ל 6 רשא דגבה לע המדמ קרזי רשאו שדקי קררשבב

 = = כ כ 3 שוחק == == םבכו רילע\= - 28.21 רשא שרח ילכו + ש*דק פוקמב םבכת הילע הו

 יי ה כ שו 0 ךורשיש קרמו קדלשב רשחנ ילכב שאו רבשי וב לשבח

 (450- -- = == 4 ש ל = 9 ו 20.22 שדק התא לכאי .םינהכב רכז לכ : םימב ףטשו

 ו = ופי 2 = = ! א'ה - - - 30.23 לא המדמ אבו רשא תאטח לכו  :אוה םכישדב

 ו = ו :ףרשה שאב לכאת אל שדקב רפכל דעומ להא

 5. צה פז 6 א. 7

 16. תרתונהו < תרותנהו 61 -- רתונהו 184. | דעומ להא רצחב 14. לע 0.186 0 -- לעו תרכברמ =- 9 196 --

 [טק.צג= 7. תכברומ 193. - הנאיבת , 80. | יניפת -- ינפת 2% 09
 17. ישאמ -- השאמ 18ָג- | םםשאבו - ו + 244 -- 'נפות 107, 132, 136,152,181,186,103 -- םכניפת

 18. םככיתוררל 64. | ישאמ -- השאמ + : קוגמס 1: 106 60,151. | םביתיפ 152. | םכיתפ בירקת <
 20. חישמה 63, 64, 6%, 66,127,221,2סְס. | רירשע ₪ זררישע 1סְפ. | הוהיל חחינ חיר טק. 146 1:10. | חיר -- היר 00 1.

 .61, 63: 64; 65 66,127 -- תרשיע 221. = החנמל נק. חחינ -- \ 6.125, 282. הוחל ,
 6%. 5. קח , םבכלוע -- ו ,% 109 -- םכ טק. 134

 22. חישמה 61: 63: 64 65, 66. 127,225. | התא -- א הוהיל , 190-
 7. 18. לא , 5. | ןרהא לא -- ןרחא ינב לא קזחתמס 170. | ןרהא
 25. לא , 4. וינב לאו טק. 46 7%. | תרות -- ו ,109. | טחשת הלעה , 7.
 27. סבבי -- סבבת 7 הלעה טק. 148 12% -- הלעה תא 75,155 -- הלועה 1
 30. אובי = 1, טחשית 196. תאטחה 2" ₪0ק.14 12%. - שדק קנומס שדוק

 69. | םבישדק , 80 -- 918 100. | אוה - איה 4

 19. ןהכה 7.126 144. - אטחמה -- חמה טק.180 144 -

 תפתפהו איטחמה 2. הנלכאי -- הנילכאי 1 --';ג132.  שדק םבוקמב

 ₪ םכוקמב שדק 4. שודק 17, 60, 81, 84, 89. 6

 11נ,120,112,136,150,152,181,186,זסָנ : קננתס 109 4

 לכאת -- כ (טק. 188 4 -- קעווס לכאי 15 דעומ ל ₪.
.1 .10 

 20. לב -- לכו 84, 132 -- טק. 186 116. 60ת1קהו'5

 הרושבב ף.  רשאו -- ו , 18 -- ו ₪ק.148 0. הא - - - המדמ
 - = .151,196. לע -- לא 22% --2 [טק.148 102.  רשא 2" סמ
 7 הילע -- לע 4. שודק 4: 5, 9; 69, 80 84, 83, 7

 111,120,136,1ף0 ; םצותס 2, 6.

 21. ילכו -- י \ 132. = רשא --וב רשא 12. | לשובת ;9
 108,1ז1ו,193 ג קתומס 4 םכאו -- ו ; 80. | תרשחנ -- שרח

 תשחנ 80. | הלשוב זֶסָּג. | קרומו 6,1ֶפָב- ףטושו 4
.222 

 22. םםינהכב -- םכינהכה ינבב 1%7. | םבישדק שדק התא לכאי
 ע 109. - שדק ,6. אוה -- איה 6, 9, 150, 200 ; קו

 136: תטמסס

 ו ו ד וול

 %הבומה 4. = חיר -- חיר השא 15 --ךירל 18, קנס 4
 תחינ -- י ; 6 -- חוחינ 80 -- החינ

 9. תררתנהו 1. 5, 17, 18, 60: 75: 80: 84: 0, 7 100, 9

 1 +, 6 180: 22ף, 227,229, 2

 248, 189 2, 602. | הנממ -- הנממ החנמה ןמ 69 --ונממ 2

 196, 223 -- חנממ 284 -- טק. 240 173. = ןרהא קנווס ןרהאל
 155. - שודק 4.9: 60, 80, 81, 84,107 ,10,ונת) 17

: 253 ,291 ,240 ,248 ,244 ,228 ,227 ,223 ,106 :152,191 ,150 

 קזנתוס 170; 1076 4 הולכאי , 1.

 10. הפאת (טק. 45 103,160. התא , 69 -- התוא 2.

 ישאמ -- ישיאמ 5; 69 -- הוהי ישיאמ 1%2,ֶסָב- 4 שדק , 129--
 שודק 239 -- שדוק 152,650 2. | םכישדק 136. | אוח ,6

 -- אה 6. 9,107,120 223, 650 2; קנווס 18 ; 0166 04
 םכשאבו -- ו ,

 זז. הנילכאי זז. םבלוע ו םכביתורודל 9: 5

 1 ו 5 ישיג ְ

 - 2 -/ - 0 23. לכו -- ו ; 4. = תאטח -- תאטחה 8ט, 253 -- תאטחא ף-
 : 4 המדמ , 80. = דעומ 'להא , 107. | דעומ ,168. ףרשת -- ףרש*

 13. ןרהא ,ז7. | תררישע < תירשע 69 -- תירישע 9, 17 2 122, 244: !06

 90,108,120,150,152,181,103, 244,260 ; קזותס 80, 81.

 הפיאה 6, 9, 17: 19: 69. 75, 80, 4, 89, 104, 107, ,,%

 152,158,168,175,181,13,196,2%3,260 : תטמ6 168. תלָס
 -- תלוס זג1, פג -- תלסאא 109. | דימת קזנתוס םכימת -

 התיצחמ -- ה ; 99. | התיצחמו -- התיצחממו 84 -- ה ,

 3 ד
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6. 

 ! אוה שכישדק שדק ששאה תרוה תאזו
 זראו ששאה תרא וטחשי הלעה תא וטחשי רשא
 ובלח לכ זראו : ביבס חבזמה לרע *קרז' ומד
 תא הפכמה בלחה תראו הילאה זרא ונממ בירקי
 יתש תאו +%%%% %% %%% %%%% %% %%% ! ברקה

 זכילפכה לע רשא ןהילע רשא בלחה תאו ת*ילכה
 : קדנריסי זראילכה' לע דבכה לעי ץררת*יה ראו
 זכשא קדוהיל קרשא החבזמה ןהכה שכתא ריטקהו
 לכאי שודק שכוקמב ונלכאי םכינהכב רכז לכ : אוה
 תחא הרות ששאכ תאטהכ :אוה םישדק שדק
 בירקמה ןהכהו ! היהי ול וב רפכי רשא ןהכה שכהל
 ןהכל *בירקה רשא קדלעה רוע שיא זרלע זרא
 לכו רונתב קדפאת רשא קדחנמ לכו + קריה' ול
 התא בירקמה ןהכל תבחמ* לעו תשחרמב השענ

 לכל הברחו ןמשב-.הלולב החנמ לכו" היתה הנ
 חבז תרות תראזו :ויחאכ שיא קריהת ןרהא ינב
 קרדות ללע שא |! קדוהיל *בירקי רשא שימלשה
 תלולב תוצמ תולח הדותה חבז לע בירקהו ונבירקי
 תכברמ תלפו" ןמשב םשכיחשמ זרוצמ יקיקרו ןמשב
 בירקי ץמח שחל תלח לע :ןמשב תלולב ת*לח
 דחא וגממ בירקהו ! וימלש תדות חבז לע .ונברק
 שכד ץרא קרזה ןהכל קדוהיל קדמורת ןברק לממ
 זכויב וימלש תדות חבז רשבו : היהי ול שכימלשה

 וא רדנ שאו | :רקב דע ונממ חיני אל לכאי ונברק

 ו: 0: ה

 4. תילכה 1%-- תוילכה 1, 4, 9, 17, 18, 60, 80, 84, 04 4, 2
 107,108,111,128,161,152,170,193, 244, 252, 2ף3,2%6,003

 תטתס 150 --' (גק.180 12%. - בלחה [גק.148 15%. - ןהילע
 רשא , ןהילע -- * \ 222, םוגתס 168 -- םכהילע ף, קזזמ6

 84. | תרתויה 108,111,162,193,248 -- רתיה ף. | תילכה 2*
 -- תוילכה 1.4.9: 17: 60, 80, 84, 107, 108,111,120,32,ז0זג

 152,155, 168, 193, 244, 2489, 22 5:3, 65 -- תלכה דבכה

 109. | הנריפי -- הנרפי 1%8 -- הניריסי -

 5. םבתוא 162. | החבומה 8 107 -- ! .; 158 -- החבומה 6
 = ה 2" ₪02.14 0.  השא --ה 4/8 8

 6. 00. , 9. | ונילכאי 60,111. | םכוקמב , זז. | שודק -
 ו 4: 17 80, 94, 108, 120, 152, 158, 160, 186, 180, 232, 6

 219, 260, 288, 300, 602, 653 ; םטפס גג. | שדק -- שדוק

 7. םבשאכ -- םבשאכו 186, קזנתס 136. | ןהכה -- ןהכל 14
 ול -- אל 244 -- | (0ק. 142. 10,128. | היהי -- היהת 6

 8. ןהכהו -- ןהבהו לכו 107 -- הכ טק. 180 4115 80. | ןהכה
 תלע תא בירקמה ₪ק. 35 1%5. | תרלע -- תלעה 107 -- תלוע

 17.75,111,193, 286: קזנמס שיא -- שיא תא 9.

 רוע -- רוע תא 69. | רוע שיא (טע. 36 17%.  הלועה 2
 193: 244, 248, 260 ; קזומוס 80.  ןהכל 515 140.  היהי ול ןהכל
 גק,:8. 160. ןל -- אל 80 --) טק.240 128. | היהי -- הוהי

10 
 9. החנמ -- החנמה 6.

 תשחרמב -- ת ,9.
 168. התא -- ותא 4

 לכו 2%-- רשא לכו 8.
 לעו -- ו ,181,200. התא בירקמה

 היהת -- היהי 225, קענתוס 7.

 10. החנמ -- אהחנמ 152. | הבירחו 0,111,223. ןרהא -
 ןרהא לארשי וָפָג- | שיא , 196. | ויחאכ -- ויחאב 166, קזופוס

 ו.
 ז1. תרדות -- 0 בז ,18 -- ק.184₪ 2-

 םכימלשה -- ה , 18,150. = בירקי -- ובירקי 1.
 12. הדות --הדותה 69.  ונבירקי --ונברק 109 --ונבירקי ונאיבי

 1. | הדותה -- הדות 18,80,1ף1. - תולח --ו,ג 146
 157,191, 239, 252; 00 -- תלח וימלש 18.5  .תוצמ ז"-ו 5.

 300,615. | תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב , 14.  תלולב 1"-- תולולב
 0,129,136,193:244,248ְ1,5,9.108,10. ןמשב ז" טק.
 וסס. | ןמשב םכיחשמ תוצמ יקיקרו ,152. | - - (7) - - יקיקרו
 ןמשב , 6. | תוצמ 2"-- , 615. | םכיחשמ -- יחושמ 9 ---

 7 2 סוקמב

9 

4 

14 

 להאפנש 0 א.

 - - - - ברקה לע רשא בלחה לכ תאו - - - -
 = = 7 ה דחה ד דה הח - תוילכה
 - - - - [רולכה - - - - - - זררתויה - - -

 ---ה ערק - - - -- 7-77

 ---ד ד דחה תבחמה ---------

 2 שם שוש שש 2 ובירקי - - = - - - -

 תוללב - -- - - הדותל ----- 7777 -

 ----ררי ריידר החד תוללב תולח

 וא רדנ שאו | :רקב דע ----------

8 

 . םבישדק -- ש 1.
 . תראו 2%--ו,127. תוילכה 2%--'

 . החבזמה -- החבזאמה 1.

 . םכהל תחא -- םכהל הרות 4.
 . רשא -- רשא ב 4.

 . חבז -- החבז 63. = הדותל -- ל \ 63 --הדותהת 5
 66,127,221,361.  תוללב 1%-- תולולכ 6

 תוצמ 2"-- תוצאאמ 66. | תוללב 2"-- תולולב 6
 15. לכאי , 64.

 ךה (טקסענסענ "168105 53תו41113ת1 601טתות8 תסת 1מ(0זטתסטת 34

 התוהראד הגלפ ( שוש 08/2 ) 6א 017810605 1,020. 1ם ףטנסט

 1תו6ע סו. 15 6 6 60158 1ט6זוגתז 6% 12017 810015 20118מ15 ; 4

 תסת 80 1 6א6טתנ ק6זוות6חז. 10160116 68 7/2/02 1116115 טג18411005 ;

 ףטבת ףוגגתה 1ם(67ט6135 (4מ סנה 7/07/82 ק6צ 1100785 2/00/02 00 01-

 +6ת665. /45 תתותועג6 ת60602718 [ט16 106 םסט8 (ץקסתגמו (סעתוו109
 80 ותוקתות4 ץ6עס8 000, טל [0גתג 662625 641806מ012תו), םסת

 18 6001015 11501 ( (2:4607. ז ) לסנקוסנ1, 160 1ט1ט1 סות תו

 בחסףטנ ; ףט1 גגמס עוג/סז60101 ק6ת67185 תססגתו) 12800 1ם(60 60ת1-

 108 15 65 16 ( גוג [6 41195 ) 2611660, 06116 סע 1106788 קט

 +סתוב145 1תוקס[טנ6. 11ס0תטתו 2 טסץפסזטתה ם66 ע8!0 605 תס6 ץ601-
 םוטנת, ץ6] גת גתה 6001618 5223, 11801 כעס 100 (2ק676 1204 601-
 1201026 ; 60 (סעפ6 14068 20 ט6ז04, 82 1ק(0 6001085 6

 6אקז688, 1]8ףטסס ( (316תו תסת ]16000 4תז1ףטטתה ) 6ת1)13606

 531תגז1זגמנ 686131, 1(סזגו10 06 //00/0 1/0003, 13642 >
 0618 ףטס40 0/2//02, 1ם ת4זק1ם6 20001. 8, 8 ; 62 ףוגס46 2/6-

 ?0:, 1ם תגגזק1ת6 00/1. 1 14

 א
 6. ונלכאי == כ , 1.

 א \צכ רנ =

 0. = מ

 הת ע כה.

 ז. חררות תא ₪ק.4. 6. תרות--ו,100.  םםשאה 9

 --תאטחה 1%2--הלעה 1%0.  שדק --םכישדק 9. | אוה 6
 2. רשא 55 14. | תא ג", 9,150. | הלועה 60, 193, 29
 204. - םבשאה תא [טק. 8 4. 0 סט, ל 8

 -- 28 109. | ביבס - - - - תאו ,

 ו םירקי ==-ק'א 69 1.94. ונממ ,
 הילאה -- הילאה בלחה ג 2

 תרא 2%-- לע 22% -- תאו
 תרא 1%-- תאו 186, קענתסס 4

 הפבמה בלחה 0.14 1.



 עפכתי 215

 ללכא' וחבז תרא .ובירקה זפכויב ונברק חבז קרבדנ
 חבזה רשבמ רתונהו ! לכאי ונממ רתונהו תרחממו
 רשבמ לכאי לכאה שכאו !ףרשי שאב ישילשה םכויב
 ותא בירקמה הצרי אל ישילשה םכויב וימלש חבז

 הנוע ונממ תלכאה שפנהו היהי לוגפ ול בשחי אל

 שאב לכאי אל אמט לכב עגי רשא ךשבהו ! אשת

 רשא שפנהו. ! רשב לכאי רוהט לכ רשבהו ףרשי
 ותאמטו קדוהיל רשא זכימלשה חבזמ רשב לכאת

 עגת יכ שפנו ! הימעמ אוהה שפנה התרכנו וילע
 לכב וא האמט המהבב וא שכדא תאמטב אמט לכב
 הוהיל רשא זכימלשה חבז רשבמ לכאו אמט ץקש
 לא הוה' רבדיו ! קדימעמ אוהה שפנה ;דתרכנו

 בלח לכ רמאל לארשי ינב לא רבד :!רמאל השמ
 בלחו קדלבנ בלחו !ולכאת אל זעו בשכו רוש
 : והלכאת אל לכאו הכאלמ% לכל קרשעי ;רפרט
 קרנממ %בירקי רשא המהבה ןמ בלח לכא לכ יכ
 לכו :  הימעמ תלכאה שפנה התרכנו הוהיל השא
 ! קדמהבלו ףועל שככיתבשומ לכב ולכאת אל שד
 שפנה קדתרכנו םד לכ ללכאת רשא שפנ* רכ
 !: רמאל קרשמ לא ;דוהי רבדיו :  קרימעמ אוהה

 זפ

 152 -- ל (0ק.188 9. | היהי -- היהי אל גֶסָב. | שפנהו\ -ו ,
 69. ונממ \ 178 -- הנממ 6, 80 ; קננתגס 84, 180 2 ; [סז6 0

 --) 0ק.185 9,109.  הנוע --ונוע 6.

 19. רשא ,ז78 -- רשא לכב 152. = עג --'י ₪ק. 146
 אמט לכב -- אמט רבד לכב 110. | שאב -- שאב ינממ
 ףרשי -- ףרשי אל 1ֶסָג -- ףרשת 4,69, 160: 6 242,

 רשבהו 2"-- בהו 5ם. 11ת. 116 -- \ 84 -- ) . 529 -- ה , 4.

 לכ רשבהו -- רשב לכ רשבהו 0.
 50. לבאת ,69.  רשב 7.

 9. < הוהיל -- ו 0.185 244. - ותאמוטו 120, 19 4

 התרכנו -- ה , 181. | שפנה ,151. | אוהה , 9 -- אהה 6
 69. 89, 129, 112, 160, 212, 242, 253 260, 601, 603: עומס

 80,111,1ףס : (066 107 -- תלכאה 4.

 ב ירו עגת -- הוהי עגת 4

 תראמטב -- תאמוטב 180, 1סַג -- תאמטכ 86 -- תאמוטב שפנ =
 120.  םכדא 0. האמ 84,166 -- הא 2 9- וא 2",

 ץקש , 219 --ץרש 158,186,196,221,227: %10.6,2.  רשבמ --

 רסבמ 196. | םבימלשה -- ה ,\ 94,129. | התרכנו -- ה ,1.
 אוהה -- איהה 1, 6, 0, 17: 60: 84, 107, 120, 103, 0 279 3

 קוותס 80,111,1360, הימעמ וגפוס וימעמ 120,

 22. הוהי טק. 46

 23. רמאל לארשי ינב לא רבד , 0.
 לכ רמאל טק. 46 +

 נק 145 100. | זעו ,107. | ולכאת -- ו ,=.

 24. הלבנ בלחו , 157. = הלבנ -- הליבנ (, 60, 129 -- הפרט
 232. - בלחו 2", 109. | הפרט -- הוהי הפרט 172 -- הפירט

 9, 69, 129, 152 -- הפרטא 0. השעי טק. ג 0.

 הכאלמ לכל -- הבאלמ הלכל 128. = = לכאו , 69 -- לובאו 4.
 והלבאת -- א ,\ 69 -- והולכאת 6, 80, 152, 1ֶסָב ; סקס

 2%. לכוא 1ף4. | ןמ ,18, 157 --ןמ רשא 1סֶס. המהבה ןמ
 פג 6. הוהיל השא הנממ בירקי -- הוהיל ןברק הנממ השא בירקי

 225 בירק == ובירקי 5 7 84,191 ; 6 75: תטמס [

 -- אבירקי 9. | הנממ -- ונממ זֶסְג, 1006 0.
 ןברק 104, 152, 181 -- (016 ןהכה 6.

 שפנה -- אאשפנה
 ז-רלכואה 9

 26. 01: ; 181,  םכד , 232. אל ,18. | לכב -- ףועל =.
 םככיתבשימ -- 3 42 5: 17, 18, 60, 80, 81, 1, 4 זס,

6 ,249 158,108,172,186,230 ,144,150 ,10,120 

 288, 601, 60 -- םככיתובשומ 111, 193: 2%3, 61% ---

 שככיתובשמ 9 -- םכתבשומ 38 8.
 27. 00. ,14. לכ 1%-- לכו 6. לכ ₪5 יד 10 =

 [טק. < 4 אוהה שפנה , 7. שפנה , 5.  אוהה -

 איהה 1,969,880, 12,וג2,זסָג,1פְפ, 248, 260, 270) 270,286
 ווגס 5, 04 הימעמ אוהה ,

 28. רמאל טק. 86

 אשת ה פק. 4.

 חבומ -- חבזמ םכימלשה חבוזמ

 ינב -- ינב לא ינב ד 1.

 בלח -- אאאבלח 9. | בשכו -- בש

5 
 השא , 107 --

 : . התרכנו -- ה , 4.

 זרלכאה -- תרלכאה אוהה 22% ----

 תם ד

20 

21 

22 

21 
24 

25 
20 

27 
28 

 16 יי 10 א
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 ---ררררררדירדדידדחדה ץרש
 ה אוהה 2 ו

 --ר דד הדחה הכאלמה - - ---77 7
 - - - ובה - ---- רד ה רד החד

 הוו ור והודו קוקר כ תח ןח יל | ייעוד שפנו ו

 ---ריררר-ירייידידדרהד איהה

 5 ג צ ג ₪ ₪

 16. הבדנ וא -- הבדנו 4

 ןהבז -+ ןיחב] 221,

 17. ישילשה -- ישישב 6.
 18. וימלש , 61. | אל 1*-- אג,שאב 1.

 19. עז קס ףרשי 1983001 רשבח 856 ו, 1ת סתומ1פט5מ 48

 5317108מ18 ; 0180זטת6 )1 60016005 (טס80 !ם(6זקטמ6(נסמסעו. ]ה

 6001ס1ופטפ 98131102ת15 1םז6ז התפט]8 6203 0300? קטמ6לט ;: 4

 וגמ6%טתו 1ג ףט1פט(43נב 10615 65 6טק]6א, 80 1ת0163מ08תג !ם (6ת-

 +6ם014 קהט[גת. 1צספ6סטע !םוסנע ]ב16 1001, שולל (סוג 0007/00

 1תוסזקטמ6וטת6תו 22 רשבה, 1ת 608. 61, 64, 6%, 66, 221, 2

 263 : 48, 00/2 גגמ6 טסססממ, 1ת 333, 164: 1מם 600. (גתגסמ 2

 127, קטמ(6(טנב 2///עָקאַא 616 8תק16א. 166 11085. 6 1ם 106

 6: קז140 38. 4

 21. שפנ וא =-- שפנו 61, 63, 64, 6, 66, 27, 14

 חבז רשבמ -- חבזמ 64. | איהה -- אוהה 6 1
 23. בשבורב-- 4

 24. הכאלמה -- הכאלמ גג. | והלכאת -- ה ,7-
 25. לכא , 221. ובירקי --ו 61,221. השא (טק.138

 26. םבביתבשומ -- ו , 66 -- םככיתובשומ 6.
 27. לכ 1%-- לבו 4

 הבדנ -- ה קעתגס חה 7.

 תרחממו -- תרחמו 1.

 הת עת.

 תכיחושמ ס, 69, 120, 151, 193,248 ; קזזותוס 4.

 84,107,125,136, 181 -- תלוסו זסָג. א תכבורמ 103--רמ 7.
 186 15%. - תולח 5. 0, 69: 75: 89: 5, 2

 177:193: 227: 230: 249, 251 -- תוצמ תלח גו לח 4

 תלולב 2%-- תולולב 5.0, 108, 193, 244.  ןמשב - - - תלסו ,6.
 13. תולה 5:75:94, 198.120,189,103. םכחל ץמח <

 ונברק -- ונברוק 152 -- ₪0ק.185 190. = תרדות --ו ; 190 -
 הדות 146.  וימלש -- י , +4

 14. בירקהו -- אבירקהו
 ןברק -- בר טק. ז8- 4

.4 ,186 ,181 ,)12 ,108 

. 15 
 16. תרדות --ו ,109. | לבאי , 80. | אל -- אלו 112, 14

 --ול 116. חינ ק.140 ז90. | רקב דע ונממ לו זי
 דע -- לע 136. | רקב -- רקבה 5, קוגמס 4 -- רקוב -

 1:5, 16. לכאי = - (14) - - אל
 3 םכויב 48 רשבמ 60. 17 0.184

 16. תרא , 80. | תררחממו -- תרחמו -

 94, 100, 136 64. לבאי 2% 1סעפ6 לכאו רתונהו

 לכאי ונממ , 9. = לבאי ונממ רתונהו תרחממו , 69, 6.
 17. רתונהו -- רתנהו 4, 100, 116, 186, 190 -- ר ,

 םכויב 08 60. | ףרשי -- ףרשת 150, 300, 015 ; קזונגס +

 18. וימלש קונוס שכימלשה 6. הצרי אל טק. 4"
 בירקמה -- בירקמהו 84. = ול -- אל 80, 129. = לויפ 0.

 תרלסו -ו

 ונממ , 9. | לכמ טק. = 5.

 ןהכל -- ל טק. 84, = קרוזה
  םבד -- םכדה 190,181. ול 6

 רתנהו 6



 ו:

 וימלש חבז תא בירקמח רמאל לארשי ינב לא רבד
 וידי = : וימלש חבזמ הוהיל ונברק תא איבי הוהיל
 ונאיבי הזחה לע בלחה תא הוהי ישא תא הניאיבת
 ריטקהו : הוהי ינפל הפונת ותא ףינהל הזחח תא
 :וינבלו ןרחאל הזחה היהו החבזמה בלחה תא ןהכה
 !זככימלש יחבזמ ןהכל המורת ונתת ןימיה קוש תאו
 ןרהא ינבמ בלחה תאו עכימלשה כד תא בירקמה
 הפונתה הזח תא יכ ! הנמל ןימיה קוש היהת ול
 יחבזמ לארשי ינב תאמ יתחקל המורתה קוש תאו

 קחל וינבלו ןהכה ןרהאל שתא ןתאו םשכהימלש |
 תחשמו ןרהא תחשמ תאז : לארשי ינב תאמ זכלוע
 : הוהיל ןהכל שכתא בירקה זכויב הוהי ישאמ ןינב
 שכתא וחשמ םשויב שהל תרתל קדוהי קרוצ רשא
 תאז ! שתרדל םכלוע זרקה ללארשי ינב זראמ
 םיאולמלו םשאלו תאטחאלו החנמל* הלעל הרותה
 רהב השמ תא הוהי הוצ רשא : םכימלשה חבזלו
 םהינברק תא בירקהל לארשי ינב תא ותוצ םויב יניס
 ! יניפ רבדמב קדוהיל

1. 

 תאו ןרהא תא חק :רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 רפ תאו החשמה ןמש תאו םכידגבה תאו.ותא וינב
 תאו : תוצמה לפס תאו םכיליאה ינש תאו תאטחה
 שעיו :דעומ הא חתפ "לא להקה קרדעה לכ
 לא קרדעה להקתו ותא ילדוה' קדוצ רשאכ קרשמ
 רבדה הז הדעה לא השמ רמאיו :דעומ להא חתפ

 אפ ב

 לארשי ינב תאמ יתחקל ₪ יתחקל לארשי ינב תאמ גְס- א םכהימלש |
 196: תטמס 4--םכ םככימלש 181,200 ; קנומס 1ס,10)--

 ןהימלש 80 -- ה 0.146 132.  םכתא -- םכתא שכהל 18%--

-.'? 

 םכתוא 264. | ןרהאל קומס 25 12 -- וינבלו ןהבה גק,141: 2,
 םכלוע -- ו ,109. -  לארשי -- (10) - - יב 19

 25. תרחשמו -- מש 0. 4 4
 36. רשא -- רשאכ 683 'פ. | הוצ -- הוצא % הוהי , 6.

 תתל -- תתל תא 84. | וחשמ -- וחשמ ה ף5. | תראמ ,%.
 תקח -- תקוה 4 -- יחבומ 84. | םכלוע --ו ,109. | םבתררל <

 -- םכתורודל 13 -- םכתורדל 152 -- םכ טק.
 36-- 18. חהוהי - - (21) - - תתל , 7-

 37. הרותה -- הרותה תרת 109 -- תאוה הרותה 80 --ו
 הלועל 60, 84, 89, 132, % 8 103; 223, 21, 260, 264, 615 5

 קוצותס 100 ; 107:6 4 חנמל -- החנמלו ף, 84, 152 6

 200 ; קעגמס 136, 5 ,-- החנמלא 10. | תאטחלו --
 ו, ז,104,129,190.  םכשאלו---אאאא םבשאלו 9.  םכיאולמלו

 -- םכיאלמלו 1,18, 60: 75, ,,,,,%
 דל 5 227, 212, 244, 240, 260 =- םכיאולימלו 19:

 םכימלשה -- ה
 2% רשא -- רשאכ 681'כ. - הוצ -- ותא הוצ 170. = יניס ו"

 --ם קעופוס ע ףפ. | לארשי ינב תא -- לארשי ינב השמ תא 7.
 לארשי ; 9. | תא 3", 69,129. | םבהינברק תא --- םכהינברק + תא
 107. | םבהינברק --* , 99, 132 -- םככנברק 80. | רבדמב -=

 ב

 2. םבידנבה תאו , זז. | םבידגבה -- ה ,75. | ןמש תאו -
 ןמש תשא 95. | החשמה -- הח טק. 135 244 -- שמ טק. 78
 3892. | ראו תאטחה רפ ,10ְק. | תאטחה -- תאט טק. 6
 244.  ינש -- ינ קת. 45 84. | םביליאה -- םםילאה %
 84, זס, 111, 132, 116,150, 186, 18, 196 -- םבכלאד 9

- ,227 ,100 ,173 ,158 ,155 ,144 ,128 ,108 ,7ְ10 ,81 ,19 

 תוצמה לפס תאו , 176. לס -- לכ 7. | תוצמה -- ו 6.
 2 תראו -- תאו תוצמה 120, ולב יש להקת - -- תראו
 להקה 69 -- ליהקה 95 -- ולהקה 132. | לא -- תא קזומוס 6

 -- להא 7 לא א 1. 4

 4. 00- ;, 4 3 1ףס -- 25 11,זֶסָב- שעיו -- רמאיו
 9%. | הוצ -- אהוצ 111. | ותא -- ותוא 4 הדעה -- תרא

 הדעה 69. לא 4. ,
 5. חוצ ,129. תושעל -- ו; 80 -

 ז5לנד) לחה
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 . ןידי -- ודי 61, 221. | ישא -- השא 61,194- | התא --
 ותא 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 221, 164 סט.

 42. ןהבל , 01 ,021- םכבימלש -- כ , 6%.

 33. בלחה -- ה , 1.
 25. בירקה -- ובירקה 61, 63, 64, 221,343. = הוהיל -- ל 1.
 36. קח -- קוח 297. | םכתרדל -- םכתרודל 63 -- םכתוררל

: .7 ,65 ,64 ,61 

 37. הלעל -- הלעהל 1.

4 ,127,181 
 תאטחהלו -- ה 61, 63: 64, 69 4

 9:4. שעו : דעומ ,\ 7.

 5. הדעה לא , 6ז, 1.

 קפעת.

 לארשי -- ל ,\ 8. ות. 152.  רמאל , 4
 -- בלח לכ רמאל 157. =  רמאל לארשי ינב לא -- ינב הוהי לא

 ירמאל לארשי 49 | .,וחוהול ז" 100 0 רצ 27 זו
 20. הניאיבת -- הנאיבת 1, 4, 5, 6, 9 14, 18, 69, 75,

57 120 ,128 ,111 ,100 ,108 ,104 :95 :94 

 160,168,ז76,181,184,186,18,10, 106, 210, 22%, 227,

1 ,150 ,355 ;335 ,288 ,204 ,260 ,22 ,252 ,251 ,240 :249 2440 

 603, 61% -- אניאיבת 289. | ישא תא --ישא תא שא 4. ישא
 -- ישיא 80,05,109 ; קזווחס 2 -- השא ף. | תא 2"-- תאו 1.

 לע , 152 -- לעו ןרהא 168 -- לע רשא 80. | הזחה ג"-- הזח
 107. נאיבי -- ונאבי 181 -- וניאיבי 226 -- ואנאיבי 1.

 חרא 37-- תראו 1, 40 60, 150, 158, 200, 22%, 226, 180 2, ;

 קזנתוס זסק, 168 ; תטפס 1%ז --תאא (ו ₪46) 0,116. הזחה 2"

 הזח טק. ע4 7, ףינהל -- ף טק. 245

 31: ריטקחו -- רטק 158. | החבזמה -- חבזמה 61% -- הח
 תגק. 13 9. | היהו =-- תאו 1. | וינבלו -- ל , ז

 32. 60. 158. | ראו --ו ,18 -- תאו הזחה תאו 4.
 קוש --ו \ 69. | המורת תופס תמורת 84. | ןהכל -- ןהכל הוהיל
 4 4 יחבומ -- יחבומ אש 129. = םבכימלש -- * , 9. 249 -

 תכהימלש 226, 10766 6

 33. תראו -- ו ; 196 -- תאו ב 100. | ינבמ -- ינבמ '\ רשא
 95. ןרהא -- ןרהאה 100. ןל-- אל 18. | ןמיה 49.

 הנמל , 4.

 34. הוח - הזה הוח 2

 20. ינב , 9.

- 

 קוש ; 18. | יתחקל --י ,



 ט1 זק כת. 217

 ןרהא תא השמ בארקיו ! תושעל הוה' הוצ רשא
 זרא וילע ןתיו : שימב שתא ץחריו וינב תראו
 ליעמה תא ותא שבליו טאנבאב ותא רגחיו תנת*כה
 ד%אפאה בשחב ותא רגחיו דאפאה זרא וילע ןתיו
 לא ןתיו ןשחה זרא וילע שכשיו : וב ול דפאיו
 זרא םששיו + שםימתה תראו שכירואה עזרא ןשחה
 'כומ ירא תפנצמה לע שכשיו ושאר רע תפנצמה
 הוהי קדוצ רשאכ שדקה רזנ בהזה ץיצ זרא וינפ
 חשמיו החשמה ןמש תא השמ חקיו + השמ זרא
 זו  !.םתא שדקיו וב רשא לכ תאו ןכשמה זרא
 חבזמה תא חשמיו טשכימעפ עבש חבזמה לע ונממ
 קציו + םכשדקל ונכ תאו ר*יכה תאו וילכ לּכ תאו
 ;: ושדקל ותא חשמיו ןרהא :שאר לע החשמה ןמשמ
 רגחיו תאנתאכ םפשבליו ןרהא ינב תא השמ ב*רקיו

 הוצ רשאכ תועבגמ שפכהל שבחיו **טאנבא שכתא
 %ךמסיו תאטחה רפ תא שגוו ! השמ תא ;רוהי
 ! קראמחה רפ שאר לע שהידי זרא וינבו ןרהא

 חבזמה תונרק לע ןתיו שכדה תא השמ חקיו טחשיו
 קצי שכדה תראו חבזמה תא אטחיו ועבצאב ביבס
 תא חקיו ! וילע רפכל והשדקיו חבזמה דופי לא
 תאו דבכה תרת*' תאו ברקה לע רשא בלחה לכ
 : החבזמה השמ רטקיו ןהאבלח תאו תא*ילכה יתש
 ףרש ושרפ תאו ורשב תאו ור*ע תאו רפה תאו
 ! קרשמ תא הוהי קדוצ רשאכ הנחמל ץוחמ שאב
 זרא וינבו ןרהא וכמסיו קרלעה ליא תרא .ברקיו
 תא קרשמ קרזיו טחשיהו | : ליאה שאר רע זשהידי

 תב

 12,159, 191,186, 103,106, 232,244, 5% 260 ; קעותוס

 12. ןרחא שו זץקסקוגקה. ( /, 110052: ) קצס ןרהא, גם ףונוטט(-
 גה 6א61תק]ג1פטפ. | חשמיו -- חשמיו שאר לעו 1%7 -- קנווס

 חשמיו וינב שאר לעו 9 -- שדקיו 18 -- טק. 13 4
 13. תרא :"-- ת ₪48 12%. נב 86 וינב 5. =בשבליו

 -- םכ , 69 -- םכשיבלי| 108,125,152, 158,196. | תרנתכ --
 תרנתכ תא 109 -- תונתכ 108, 103: 249, 251, 615 ; קנס 4.

 רוגחיו 108. | םםתא <- ותא 14, קזותמסי 1. טנבא , 120 =
 טנבאב 84,186, 248 ; קזותס 0. שבחיו =- רגחיו 4.
 ז-רועבגמ -- ו . 4 6, 4 ָ 8

 180, 225, 212, 239; 251, 256, 602, 603, 615. - הוצ , 4.

 הוה ,24 ְ

 14. רפ :%--רפה ז. | ךומפף 129. וינבו -- וי טק.
 152. | רפ 2% ₪6 רפה 9: | תאטהה רפ 2" טק. 8 1.

 1%. טחשיו -< אאטחשיו ( תא 68%. ) 7%.  םבדה תא --- םכדה ןמ

 4,120,248 -- ה תא 10ק.ת85 83. | םכדה 1% ק.זגח

 לע -- ע (ג0ק.148 100. | תרונרק -- ו \ 1, 6, 14, 18, 80, 4, 9%

2 ,2 180 ,288 ,260 ,256 ,253 ,251 ,227 ,225 ,158 ,150 ,107 

 - ועבצאב -- טחשיו ועבצאב 157. | תרא 2",
 חבומה 2%, 75. | תראו --ו 14 -- ת גק.88 100,  קצי--

 הבזמה - - - - תאו ,9.
 לכ , 1.  רשא 0.8 74.

 לע רשא -- תא הסכמה סף. | תררתי -- תרתונ 181 -- תרתויה
 193 -- תרתוי 108, 120, 186, 1. רבכה -- דבכה לע זז,

 ז 1. ?-רוילבה 5% 9, 18, 80, 84,164, 107, 108, 120

 132, 152, 103, 212, 244, 247, 248,249. ןהבלח , 1 29 -- ןהיבלה

 נס8 ; קתמס ג, 10, 125 -- ןוהבלח 18. | רטקיו -- ןהילע רשא

 רטקיו 129 -- ריטקיו 1: החבזמה -- חבומה 9 4

 17. .תראו ז%-- 486, 260. | רפה -- ה ; 69. | ראו

 --. 248. רוע 4,108, 1ס3,196, 244, 615 ' קזותס 80 4

 ראו ורשב , 80. | ראו 4" טק. 1 ושרפ -- ןהיבלח

 84. -ףרש -- ףרשי זֶל. | הוצ 55 84. | הוה ,10נ. תרא
 טק. דג -

 7 לא 7.

 קצי קרז 9.
 16. חקיו -- 'ו טק. 3

 הלעה ליא !טק.זג6 9. | הלועה 6
 260,  וכמסיו -- ם ₪טק.גג= 136. | ןרהא -- הא נק. ג

 ליאה ---- )נבו א 155. תבהידי - ד קזוזתס ה שאר

 --ר טק 46

 19. סע. 013 תרא -- ןמכ 18, קזוגס 4
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 ותא רגחיו

 6. ברקיו 66. 7. שיבליו 61, 63, 65, 127, 193, 1.
 8. םביראה -- םכירחאה 1.

 ה בשה- -₪ש 6. | לע 27, 65. | בהוה 21.
 11. םכשדקל ונכ תאו רויכה תאו טק. 4.

 11. םכשיבליו 61, 127, 1.

 ז4- שיביו 61, 62, 65, 66, 127, 181, 1.

 16. ריטקיו 61, 65, 5
 18. שיביו 61, 6%, 127, 197, 1.

 ז7. רשאכ ,

 הלה הנמבש כ-1 וב ב גבממלמנה בב -ב ג-תבב-נש הטצה בע מכ הדב ראב בו ו הבד -ק נב בבקכהומנ-נוכבנ מר כשכבנ רמה(. א צשב שכבש כ נפש

 תפפ.

 6. .ברקיו -- בירקיו קנס 61%. | השמ , 152. תא השמ ₪.
 צג. זֶדָּב- תא ,ז8. ןרהא תא -- ןרהאו ::ז1. תאו ,2

 םכימב -- אימב 181 --[טק.14 7%.
 7. וילע ןתיו 1%-- ילע ן טק. 8 4.

 --רוגחיו 9. | טנבאב -- טנאב 157. | שבליו --ו , 84. תא 2"
 152 ותא -- (6) -- תא ,8ף.  רגחיו דפאה תא וילע ןתיו
 -- תא ותא שבליו טנבאב ותא רגהיו דפאה תנתכה תא וילע ןתיו

 רנחיו דפאה תא וילע ןתיו ליעמה 107. | רפאה 1" 6 2"-- דופאה
 תרה, | בשהב ותא רגחיו 120. = תא 2.

 דךפאה בשחב , 69, 176
 8. 00. , 4 ו ןשחה 1% 6 2%-- ןשוחה

 גף. לא קותס תא 151.  ןשחה לא --וילע 60.  םכירואה --
 ל 1 4, 9. 19, 84, 107, 108, 1 +, 1

 .ל-,.ב27, 920, 210,200. 1 םכימותה 69, 75, 152 7%

 193 : קתומס 2,140. -

 9. תרא 1" 181 -- לע זסז. | תרפנצמה 1%--נ 4
 זרפנצמה לע םכשיו ושאר לע , 84. = םבשיו -- םבשיו תאו

 לע 2%-- ע 0. 146 100 -- 016 לא 178 -- תא 60. | לא -
 לאמ נשש 95 -- לע 120. | וינפ לומ לא , 18. | תרא 2"-- תאו

 , 0, בהזה , 4. שרקה -- שדקה ק ל.

 10. השמ -- השמ ןמש תא 4. | ןמש תא -- ןמשמ 107 =
 ןמשה 184. - ןכשמה -- ןכשמה ןמש 18. || לכ -- לכא 17 -
 וילכ לכ 4. | וב -- םבב 128. | םכתא -- םכתוא פג -- ותא

 152,106 : קז1וס 4.

 נז. לע ,157. | םםימעפ--- שדקיו םבימעפ 232. | חשמיו --
 טכחשמיו 5. = החבזמה תרא -- חבומה ןכשמה תא 107. | לכ ,
 107 -- 58 244. | תראו 2"-- ו, 173,233. | רכה 7
,1 ,150 2 ,120 ,111 ,108 ,107 ,4( :89 ,84 ,81 ,80 ,6 ,18 

 תנותכה ף. | רנחיו 1



 ו: .11

 ויחתנל חתנ ליאה תאו :ביבפ חבומה לע כדה
 : רדפה תאו שיחתנה תאו שארה תא השמ רטקיו
 השמ רטקיו שכימב ץחר שכיערכה תאו ברקה תאו
 השא חחינ חירל אוה הלע החבזמה ליאה לכ תא
 בארקיו ! קדשמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהיל אוה

 וינבו ןרהא וכמסיו שכיאלמה ליא ינשה ריאה תא
 קרשמ חקיו טחשיו ! ליאה שאר לרע םכהידי תא
 ןאהב .לעו תרינמיה ןרהא ןזא ךונת לע ןתיו ומדמ
 תא ב*רקיו  תינמיה ולגר ן*הב לעו תינמיה ודי

 זכנזא ךונת לע שכדה ןמ קרשמ ןתיו ןרהא ינ
 עכלגר ןאהב "לעו .תינמיה כדי ןאהב ללעו תינמיה
 ! ביבס חבזמה לע שכדה תא קרשמ קרזיו תינמיה
 רשא בלחה לכ תאו הילאה תאו בלחה תא חקיו

 תאילכה יתש תאו דבכה תרחתא' תראו ברקה לרע
 רשא תוצמה לסמו + ןימיה קוש תאו ןה*בלח תאו
 שחל זרלחו תרחא קרצמ זרלחה חקל ?דוהי ינפל
 .קוש לעו שכיבלחה לע וכשיו דחא קיקרו תחא ןמש
 יפכ רעו ןרחא יפכ לע לכה זרא ןתיו + ןימיה

 קרשמ חקיו : דוהי ינפל הפונת שכתא ףניו וינב
 קרלעה לע קרחבזמה רטקיו שכהיפכ ללעמ םכתא
 חק'ו ! הוהיל אוה השא חחינ חירל שכה םכיאלמ
 'כיאמ קדוהי ינפל הפונת והפיניו הזחה תא השמ
 זרא הוהי הוצ רשאכ הנמל היה השמל וכיאלמה
 רשא םכדה ןמו החשמה ןמשמ השמ חקיו + השמ
 לעו וינב לעו וידגב לע* ןרהא לע זיו חבזמה לע
 תראו וידגב תא* ןרהא תא שדקיו ותא וינב ידגב
 ןרהא לא השמ רמאיו :ותא וינב ידגב תאו וינב

 תפפנב

 4 ביבס , %4-

 2%. בלחה ז*-- בלחה לכ 4,603 06 ף- תאו הילאה תאו
 בלחה לכ , 17,984.  הילאה תאו 5 142 --הילאה ברקה לע רשא

 69 -- הילאה לכ תאו 150. = לע רשא -- תא הסבמה 7.
 תררתי -- תרתיה 150 -- תרתוי 108, זֶסָב. 4 תילכה --י 3
 -- תרוילכה 1, 5, 9: 60; 84. 107, ,,- ןהיבלח
 108,10ְסַנ קמתמס 2,125. | קוש תאו ןהבלה תאו טק. 3 4

 26. לפמו -- לצמו 252. = תוצמה -- תוחמה זס. | הוהי , 9-
 תלח ,, 190 -- תלח תא % -- תלח ב 109. | תחא הצמ תלח <

 תלח תחא הצמ 75. תרחא ןמש שכחל תרלהו , 1
 תלחו , 7% -- אאאאאא תלחו 9. | םכחל 178. | תרחא ;"
 קהתס דחא 128. דהא -- תהא קונתוס 84, !0ע06 244.  םכשיו

 -- םבשיו לפמ 190. = ןמיה 9 -- ] 0. 8; 2.
 27 רא גנב ףניו -- םבשיו 4. םכתוא 2:

 29. השמ -- השמא 6, | םכהיפכ -- םכ , 151 --- ןהיפבכ
 החבזמה -- חבומה גזנ -- החבזמה לע 129. | הלועה 4
 םביאלמ -- םכיאולימ 194 -- םכיאולמ 5. | שבה , 196--םכ ב
 146 14. | החינ -- חוחינ 248 -- החינ 81. | אוה , 132 -- טק.

 ג. 15% -- איה קנגנתס 3 -- ה 0066 ל 4

 29. והפיניו הזחה ק. ג8. 166, 380 2. | והפיניו -- והפניו

 גל, 52, 84, 10ְס, זזז, 126, 130, 51, 57,170 22000

 251, 00 -- [גק.140 14. | םביאלמה ליאמ 107. | םכיאלמה
 -- םכואולימ פג -- םכיאולמה ף, 69, 80,109, 247. | הנמל היה

 ל | ה

 29. השמ ,18.  ןמשמ -- ןמש תא 14. | החשמה -- החנמה

 12% -- ה 1% 0.13: 100.  החבזמה לע רשא םכדה ןמו ,6.
 רשא 21 109. - לע 2", 150 -- לעו 157. - ןרהא לע --לע

 ןרהא חבזמה 109 -- הא לע [טק.185 :%%. לע 3%-- לעו

0 2 ,,,. 125 100 ,89 ,84 :75 ,18 ,9 

,7 ,241 ,230 ,228 ,227 ,200 ,199 16 ,1 

 253, 288, 380 2, 601, 602, 603, 615 ; קננותס 4,168 --לעא 2
 -- לעו לע 4. ידגב 1%--יינב 10. | וינב 27-- 5.
 ותא ג", 69. | תרא 2%-- ראו 5: 7, 9. 6

 161,152,181, 10, 200, 227, 247, 248, 249: 615 : צנתוס 7,

 94-- תאא 82. | תאו 1:7-- תא 7 ןינב תאו , 4
 ותא -- (9) - - שדקיו ,

 218 5 גג. ז שו

 ב ,האקו -2ירססו רש ו < בש מ 5 41-38 20

 שש ו 2 שיערכה אף --- ה-7 11

 בפה =< .שו-= = ₪5 7 = 22

 5: ₪ 3 שוק = ב ב ליא% = -

 ו 21
 ןוחמ א שד | וו יי

 -- בירק - = -- 7 - - ןוהב - -- - - - - 24
 <?= -+יידאנת ב. = = כ ןשי

 = - 7 הב ---- 7700777 הב ----- -

 יש = ₪ ₪ תאא ----7-- 5

 תולכה - - ---- - תרתל - -- 7777
 = ה 0 9 ה ןהיבלח - - = 6

 ו 27
 כ כ שש שש 5 כ שם ₪ כ 5 ו ₪ 28

 ו - %%% השא - - - 7-77
 -- רדר החדה והפא| - = ---77

 ₪ 7 7 7 ה חח חח דחה חה 30

 = 777 77ח לע ----7- 7-7 ההד
 -- 777 תאו - - 7-7 7777 חה

 - - ההרה הד ה ד הדדחח 11

 סי א. 5.4 ג. צץ ג הז ₪

 20. חתנ 1---חתנת 65. = ויחתנל -- ח , 61. | ריטקיו 2
 221 בה מנה = יול 21. ריטקיו -

 23. תינמיה 2"-- תינימיה 65. | ןוהב 2", 66. | תינמיה ג" ₪
 תנימיה 24. םירקיו -- באירקיו 61. = תינימיה 1" 4.

 2%. הילאה -- היליאה 65. | תאו דבכה תרתי , 4.
 26. םבחל , 6. 28. ריטקיו 61, 1. לס יהוה ל

 30. חבזמה -- מ ; 61. | לעו 1*-- תאו 1סֶל. | תאו וידגב ,

 ו

 עםאב

 20. ליאה -- * ; 107. = ויהתנל -- ויערכו וברק תצחרו ויחתנל
 < זרתנו 196 -- ל 4 4 םכיחתנה ראו שארה זרא 9

 שארה תא םכיחתנה תא 107. | תראו שארה (טע. 4. 0
 זראו 2%-- ) \ 84 94 תראו םכיחתנה \ 14 ררפה

 1066 רפה ג.

 21. ראו ברקה ,0- תכיערכה תראו -- םכיערכהו 4

 =ביערכה -- כ קזומס ק 124. | ץחר -- ץחרי 84. | ליאה -
 תילאה 132. לע החבומה ליאה לכ (גק.18. 103.  החבומה --
 הבזמה 15% -- הח 2.185 9. - הלוע 60: 84,193. - אוה ו"

 -- איה 120. | אוה השא חחינ חירל , 80. | חירל -- ל ,(-
 חחינ -- ' 6 -- הוחינ 120,244. | אוה השא \ 69. | אוה

 10, הוהי , 4.

 22. /4 ברקיו 38 םכיאלמה טק.186 זֶלָ. | ברקו --השמ ברקיו
 נה ליאה 1"--ה ,170. - ינשה , 80,104 -- ינישה +.
 ליא -- לי (טק,18. 102 -- ליא תא 1 םכיאלמה ליא 17.

 םביאלזנה -- םכיאולימה 13 -- םכיאולמה 6 84,10ף 3 קזומוס

 81,177. | סיו םכיאלמה טק. ז3. 103. | וכמסיו , 69 -- ל 4

 זכרה 2-12 ליאה 2", 4
 21. ןתיו . 84. | לעו 1"--ו ,181,186. ודי -- ד 213--

 שבדי 1:20.  ןהב 2"--ןה ₪0ק.146 132.  ולגר -- ולגר ודי 9
 -- םכלגר 10.

 24. השמ ןתיו ןרהא ינב תא ברקיו -- השמ קיו 7.

 -- השמ ברקיו 193 --- טק. 188. 611808665 -

 ןתיו פג זלָל. | ןמ -- ןמ תא 0.
 ןהב לעו תינמיה םבדי ,\ 6.

 80. | קורו

 ברקיו
 ינב תא , 9-
 לע 1%-- לע ןתיו 7-

 כלגר ,. 60- \ תמי
 תרא 190."2 -- טק: ג11 --ןכ



 צ 1. זפת 4. 219

 %%%%% דעומ להא חתפ רשבה תא ולשב וינב לאו

 ללפב רשא שחלה זראו ותא ולכאת טכשו %%%%

 ! והלכאי וינבו ןרהא רמאל יתיוצ רשאכ שיאלמה
 12:33 להא חתפמו ! ופרשת שאב סשכחלבו רשבב רתונהו

 ימי תאלמ םוי דע שימי זרעבש ואצת אל דעומ

 !: שטכאדי קרא תגלמו שכומ תרעבש יב שכיאלמ
 רפכל .תראשעל קדוהי -הוצ הזה שוב השע רשא

 תעבש הלילו שכמוי ובשת דעומ להא חתפו :טככילע

 יכ ותומת אלו הוהי תרטשמ תא שכתרמשו סכימ'

 רשא םכירבדה לכ תא וינבו ןרהא שעיו :יתיוצ ןכ
 ; השמ דיב הוהי הוצ

 ינימשה הרשרפ

 ינקזלו וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה כויב יהיו
 הקר כי רגע ךל" חל דהא "לא מאיו ד לארשי

 ! הוהי ינפל ב*ארקהו שכמימת הלעל ליאו תאטחל

 שכיזע ריעש וחק רמאל רבדת ילארשי ינב "ראו

 ! קרלעל םמימת קדנש ינב שבכו לגעו תראטחל

 הלולב החנמו הוהי ינפל חבזל שימלשל ליאו רושו
 זרא וחקיו : םככילא קרארנ הוהי זכויה יכ ןמשב
 הדעה לכ וברקיו דעומ להא ינפ לא השמ הוצ רשא
 רשא רבדה הז השמ רמאיו : קדוהי ינפל ודמעיו
 ! קדוהי דובכ ככילא *אריו *ושעת קרוהי זדוצ

 תא השעו חבזמה לא ברק ןרהא לא השמ רמאיו
 השעו שעה דעבו ךדעב רפכו ךתלע תאו ךתאטחה
 רנה הוצע ךשאכ םדעב רפב] עשה ןהרק תהא
 זראטחה לגע תא טחשיו חבזמה לא ןרהא ברקיז
 לבשיו וילא שכדה תא ןרהא ינב וברקיו :ול רשא

 תפעתעפ

 244.  יתיוצ -- יתוצ 107, 136 -- קוס יתיוצת 1.

 46. שעיו -- ושעיו 69. = ןרחא --ןרהאו השמ 4.
 תא 69, 152 -- ריב תא

 ריב =

 ז. םכויב יהיו 118. גג]סנ1פ. 125, 120. | *הי) טסא 1ם0]4, 6 01-

 םגזג ; 102,136 --תםוג]סע ; 0,198, 75: 94.95,151.152,170,ז7ְ7,

 180, 200, 271, 277, 279, 283, 284, 286,001 -- ; 60- | השמ

 , 136.  וינבלו -- ינבלו 69. = ינקולו -- ינקז לכלו 5.
 2. רמאיו -- השמ רמאיו 85 -- רמאיו או 75. = חק , 5.

 הלועל 00152 102 220, 200.9 םבימימת 19 60 4 69, 0,

; 260 ,248 ,244 ,226 2 .180 ,162 ,120 ,10 ,108 ,107 ,84 

 קמתמס 3,151,173. בירקהו 152, 1076 6. | הוהי -- ו ,

 2,4. תראטחל -- (13) - - ליאו . 75.
 3. לגעו - ע ₪ק.188 10. ינב --ינב שב 107 --ןב 11

 הנש -- ה סא טק. ג םכימימת 1, 5, 6, 60, 80, 7.
 108, 109 152, 193: 227, 244 קזונגס 173. הלועל 1 1-

 4. רושו -- שו 120. חובזל 152. = הוהי -- הוהי יח 1.
 הארנ הוהי = הוהי הארנ 69,109. | ככילא -- יו, ,6

| : .220 

 5. וחקיו -- קיו 1
 69 -- השמ 4

 6. סו. ,191. | השמ , 151 --ןרהא לא השמ
 6. ושעת ,1זז. | םככילא -- +, ,%6

 תנפ. 26 155. | דובב -- כ ,8-

 7. השמ , 6. 69. | לא ברק ןרהא לא השמ (טק.185 1. ברק ,
 16 -- התא ברק 9. לא 2 ךתלע -- ךותלוע 3

 ב ךתלוע 152; 10106 184 -- ךיתלע 6, 17, 9%: 129: 2 1%

 191,226.  םכעה דעבו ךדעב רפכו , 104, 184.  דעבו לט +.

 םכעה 1:%.95. | ןברק -- הנברק 107 -- תאטה 18, 16 +.

 הוצ , 6 -- 218 129 - טק. ת8 הוהי ; 85 -- השמ 6

 8. טחשיו -- שט ,2.
 9. ובירקיו 5 6, 9, 14: 69: 84, 89, 107,108,10ס,זזז, זז

 ו, 2 196, 227,232, 253, 260 ; קזגמסס 4.

 ןילא , 189. | לובטיו 5,9,69:152,228. | ועבצא -- ועבצאב ו

 הוצ ; 150. | הוהי -- הוהי השמ

 הוהי 1%

 דובכ שככילא

 לת גז₪ 600 א.

 6 1. זו

 שכוקמב -- - ----7-דהדרירדדדדהה
 ו 2 -ן< הורה ל היל קל + שדקה
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 1 ל 0 ו ב 3
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.1 10089 566010 
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 = ד דד 77777 77 ההד קט ל 3

 ו שה 5 כו 2 ובו יש שש 2 = 4

 רה שס ₪ שה שש שכה ו כ כ ו ב ו ו רו כ-2 5

 - רה 7777 ההד ינפל השמ - - - - -
 ו ו תר שש 75 הש 6

 שרכש = 77 - האריו ןושעת - = - - -5
 = = - הבא - - - - - ו 7

 ו בוש 00 וש ל 8

 5 5 5 0 ו 9
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 31. לסב -- לספפ 14 23. תרא ,-

 1. םכויב - ו ,. |

 2. ןרהא -- ה טק. :84= 1. םבמימת -- םם +
 4. הארנ , 5. ינפל 1%-- ינפ לא 5.

 7. חבומ -- הבזמה 61, 64 6ף, 66, 127, 221, 163 0.

 9. ובירקיו 61, 66,127,181,221,64,6%. | תאו 218 1.

 - טנטרה נסו נוני גנב בטמנמנ עב סדנא טוט 00 8 זנו נע כינו ונצעצושנכו םצשכושנשכרוענס)

 קם פס פסאב

 21. 406 גסס ססמנתג 146. ( 115 173. | ןרהא לא השמ רמאיו

 שו. דג 129. לא 1:1. לאו -- תאו 178. = וינב -- וינ

 תק.:35 6. תא ,9.  חתפ -- חתפ לא 84,150. | דעומ , 6.

 תאו-- ת,18--ו,186.  לפב רשא םכחלה , 80.  םביאלמה
 -- םכיאולימה 193 -- םביאולמה 80,152. = יתיוצ -- ויתיוצ 6

 4 -- יתוצ 136 -- םכתא יתיוצ 244 -- יתיויצ 152 -- יתויצ 227. '
 נבו | 104. | והלכאי -- והולוכאי 152 -- והולכאי 193 -- קונוס

 תכלכאיו 10.
 32. רתנהו 1, 75, 80, 84, 109 1

 -- ו 129 -- ישילשה םכויב חבזוה
 =- ופרשי 4.

 21. זרעבש 1%-- תעבש יכ 1.
 94,103. - תראלמ םכוי ק.245 102. ימי תאלמ , 0.
 [-רואלזכ 60, 181, 4. םככיאלמ -- * \ 9, 146, 260, 264 -
 םככיאולמ 80 -- ₪00.18 1ֶקָּג. | תרעבש 2%-- תועבש לג -
 תעבשא% 175. | םבימי 2" 168,196 -- תעבש םבכיאלמ םכימי
 ' םבימי 129. = תא אלמי םבימי (טע.2%6 156. | םםכידי 7.

 34. הוצ 58 136. | תשעל , 152-- תוש על
,+ .112,136 ,111 ,110 ,108 ,107 ,80 ,84 ,91 

2 ,264 ,260 240 ,244 ,212 ,227 ,220 ,223 ,196 :103 ,186,180 
 283% קנומס 14,100,139 :

 * 35. חתפו -- חתפמו 107, 157 : קזוחוס ף0.

 הלילו -- לו 5. 4
 הוהי ןכשמ 1.

 םכהלבו
 ופרשת -- ופורשת 3

== 
 בר \/

 להא 51: 0
 . כימי -- יכ םכימי 173. | הוה -
 אלו ,150. | ותמת 1,618 6



 6% תת

 זכדה זראו חבזמה תרונרק לע ןתיו שכדב ועבצא
 תאילכה תאו בלחה תאו :חבזמה דוסי ללא קצי
 החבזמה ריטקה תאטחה ןמ דבכה ןמ תרת*יה תאו
 רועה תאו רשבה תאו : השמ תא הוהי הוצ רשאכ
 קרלעה תרא טחשיו |: קדנחמל ץוחמ שאב ףרש
 לכע והקרזיו שדה זרא וילא ןרהא ינב ואאצמיו
 היחתנל וילא ואיצמה הלעה תאו : ביבס חבזמה
 ברקה תא ץחריו : *חבזמה לע רטקיו שארה תאו
 ב%רקיו : החבזמה הלעה לע רטקיו םיערכה תאו

 עכעל רשא תאטחה ריעש תא חקיו ספכעה ןברק תא -
 הלעה תא ב*רקיו : ןוש*ארכ והאטחיו והטחשיו
 ואפכ אלמיו החנמה תא ב*רקיו : טפשמב השעיו
 טחשיו :רקבה תלע דבלמ חבזמה לע רטקיו הנממ

 זכעל רשא םכימלשה חבז ליאה תראו רושה זרא
 לע והקרזיו וילא שכדה תרא ןרהא ינב וא%צמיו
 ליאה ןמו רושה ןמ שכיבלחה תאו : ביבס חבזמה

 ומישיו ! דבכה תרתאיו ת*ילכהו הפכמהו הילאה
 : החבזמה סכיבלחה ראטקיו תוזחה לע שכיבלחה תא
 ;רפונת ןרהא ףינה ןימיה קוש זראו תוזחה תראו
 אשו : הקרשמ %% %%%* קדוצ רשאכ קדוהי ינפל
 זר*שעמ דריו םככרביו שעה ללא ודי קרא ןרהא
 לא ןרהאו השמ אביו : שכימלשהו הלעהו תאטחה
 דובכ *אריו שעה זרא וכרביו ואציו דעומ ללהא
 קדוהי ינפלמ שא תטצתו | : שעה לכ לא ;דוהי
 שיבלחה תראו קרלעה תרא הבזמה לע ללכאתו
 ! םשכהינפ לע ולפיו ונריו שכעה לכ *אאריו

 תפ <

 19. רושה ₪0ק.186 75. | םבימלשה -- ה ,166. .רשא ,
 ואצמיו -- ואיצמיו 6, 0, 60, 80, 80, 99, ,,,,,7:
 186,192,196, 226, 227: 212, 253: קמצנמס ןרהא

 15 <. 3 וילא םכדה תא ₪ םכדה תא וילא 67
 וילא 12.

 19. ןמו --ו . 136,152 -- טק. 145 128. ליאה , 4.
 הילאה -- הילאה ןמו 14. | הסכמהו -- ו , 248 -- 215 1:

 -רילכהו הפכמהו -- תוילכמהו 84.  תרילכהו -- תוילכהו :
 18.10 60, 90, 107, 108, 111,1%0, 103, 248, 260 ; זנתוס 4.

 תרתויו 5, 2;60,108,132,191ף%1,260. דבכה תרתיו -- תרתיה

 דבכה לע 4.
 20. חרא \ 9 129, 150 -- לע קז1תוס 2 -- טק. 78-

 תוזחה -- ו ,109. | רטקי -- ר,12%.  םכיבלחה 2%-- חרא
 םכיבלחה 69,132.  החבומה -- חבזמה 181 -- החבומה לע

 20,21. זר[חה - - - רטקיו . 5
 21. תרוזהח -- ו ,109.239. | קוש , 196. | ןרהא --ןרהא תא

 195.  הפונת טק. ג 132.  הוהי , 5. | הוצ -- תא הוהי הוצ
,368 ,142 ,248 ,218 ,206 ,181 ,152 ,10 ,116 ,129 ,1077 ,84 

:1 .567 .564 :517 ,489 ,482 ,466 .464 :459 :439 :435 :437 
 597,610 : קנס 436 -- הוהי הוצ 100, 52): 06 346. השמ

 1טק. 84 ּ

 21,22. לא רשאכ 10ק. ג 0.

 22. .ודי --- ן'די 104, 120, 116, 150, 151, 166, 103, 196. 7

 247, 248, 249, 251, 650 1, 11, 2, 661, 659 ק ; קתנתוס 4, 80 ;

 086 82 -- 7 קנוגגס י 100. | לא -- לע 12(, 601 ; קנווס

 םכעה ,150. | תשעמ -- תושעמ 1, 4, , 6, 107,

 150, 193, 196, 212, 248, 260 ; קזומס 80,158 -- עה רושעמ

 זוז.  תראטחה -- טחה טק.28. 7%. - הלעהו קזותס 01: 2
 -- הלועהו 60,193, 4

 23. אוביו 270. | אריו םכעה קת. עג% 4
 לכ , 54 םכעה -- םב ק.ז4 74

 24. שא -- שאמ 106. | ינפלמ -- מ \ 80. = הוהי ינפלמ | 5.
 הוהי . 9,129, 244.  חבזמה לע 0ק.14 12%. תא --תא הוחי

 12%. תאו הלעה , 196. הלעה -- לע הלעה 109 -- הלועה
 193,260. | םכיבלחה --ה ,ו51. - םשעה טק. 0 175.

 ונוריו

 חר- - -- -

 דובפ ו

 יי

24 
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 תוילפה = הש ג 9-7 ודל א
 2 שש = שק ןח סטשד הו תרתויה - - -

 7% ה = קב - .ואיצמיו

 - 7-77 :החבזמה %%א --- 77
 בירק = - = - 7 7 7 הלה ות ה הח

 2 בירקיו : ןושיארכ - - - - - 7 7 -
 ןפכ -- 77777 ד - .בירקי| - - - - - ד -

 --- הררי רח ה ואיצמיו

 אש - - - תרתויו תולכהו - - - - רד ד
 כ 5 ריטקו - - - 7-77

 -- 7-77 תא הוה - ---- 777
 תושעמ -- 5 ה ההורה לע ------7

 = - הארו --- רדר ה ההח

 =(. א. ==, - = ת-- = כה הכו אי יל ה ל ו שד קה

 -- ההר הד הדרה ה חה הח )ארו

 5 ה ו

 10. תוילכה -- תוילכה א 1.
 ז 2. ואויצזמיו 1.

 1. היחתנל -- ח 1.
 ז 4. ריטקיו 1. 15. ברקה 6 27.

 19. הילאה ₪ הליאה 61, 1.
 . האריו -- ה ,,,,75

 תרתויה -- תרויה

 ריטקיו 14
 17. ריטקיו 1
 20. רטקיו 63, 64, 7.
 24. החבזומה 6.

 | ]י]ְְְְְ[ ...-.--------

 ם עעתב

 -- ועבצא תא 60. ןתיו -- ןביו 173 -- ת טק. 134. 24
 תונרק , 168 -- 1 \ 1; 6: 75, 80, 84: 89 +

 1 58,173,181,190:196, 251 4 קצי -- קצי דסי

 דופי , 2-
 10. תרוילכה 1, 0, 18. 60, 75, 80, 84, 99, 7
 186, 193: 248, 700. | תאו 1" 152.  תרתיה -- תרתויה 5

 103, 248, 251 -- תרתוי 69 -- ה ; 9. | ןמ 1% \ 69 -- לע 5.
 רבכה ןמ פו 190. | תאטחה -- תוילכה 18. | ריטקה -- ריטקהו

 19,75: 84.152. | הוצ ז62. | הוהי -- הוהי א ו

 11. תראו ז:"--ו 81,844. שאב -- אשאב (י 6046 ) 4

 זו,12., טחשיו תראו טק. 284. 1

 12. זרא , 4. הלועה 60,152,103 : קנתס 2. | ןאצמיו--

 והאיצמיו 111,153 -- וא'צמיו 6, 80, 84, 8,107, 108, 100
 12, 158, 170,186, 103,796, 22%, 226, 230,244) קנותחס -

 וילא , 75. | םכדה תא וילא ₪ וילא םכדה תא 24
 שכהה תא -- םכדה תא חתנל זק. = והקרזיו -- רה ,.
 13. תראו -- ו א 4 הלועה 60, 152, 184, 103, 4.

 ואיצמה -- * . 248, 256. = וילא -- וילא התא 69. | היחתנל --
 נל גת. דג. 10%. לע 0,

 14. חרא קונמוס לא 9.
 גסָג - לעה 75.

 ז 5. ברקיו -- ב 0. :1\ 2

 לע ,18. - הלעה -- הלועה

 ןברק -- ןברקה 2

 ריעש ,12ף. | םכעל , 81. = והטחשיו -- והאטחשיו
 16. ברקיו -- טחשיו 6. הלועה 69: 75: 193: 6.

 16,17. תרא - - - הלוע , 7.
 ז7. ההנמה תא -- הלעה תא 4

 75. = .ופב --ופכ תא 84. = רטקיו -- רט 05.14 09. לע
 69,170. | הבומה ,129.  רקבה תרלע דבלמ ;168. | תרלוע

 69; 54,191. | רקבה == רקובה 84 -- טק, 6.

 אלמיו -- אלמ טק. 1
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 שת

 ונתיו ותתחמ שיא תצווהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו
 קרוהי ינפל ובירקיו תרטק *הילע ומישיו שא ןהב
 ינפלמ שא אצתו :םכתא הוצ אל רשא הרז שא

 רמאיו + ץדוהי ינפל ותמיו שכתוא ילכאתו זדוהי
 יבארקב רמאל הוהי רבד רשא אוה ןרהא לא השמ
 .ארקיו :ןרהא םכדיו דבכא סכעה לכ ינפ לעו שדקא
 ןרהא דד לֶאיזע ינב ןפצ*לא לאו לאשימ לא השמ

 ינפ תראמ םככיחא תרא ואש וברק םשכה%לא רמאיו
 שכ%* *אשיו וברקיו ! קדנחמל ץוחמ ללא שדקה
 ;השמ רבד רשאכ הנחמל ץוחמ לא םכתאנתאכב
 וינב .רמתיאלו רזעלאלו ןרהא לא קרשמ רמאיו
 ותמת אלו ומרפת אל סככידגבו וערפת לא שסכישאר
 וכבי לארשי תיב לכ שפכיחאו ףצקי הדעה לּכ לעו
 דעומ להא חתפמו ! הוהי ףרש רשא הפרשה תא

 זככילע -ץדוהי תחשמ ןמש יכ ותמת ןפ ואצת אל
 ןרהא ללא קדוהי רבדיו : הרשמ רבדכ ושעיו
 ךתא ךינבו קדתא *תשת לא רכשו ן" : רמאל
 שכלוע ערקח ותמת אלו דעומ 'להא לא שכאבב
 ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיב 'רידבהלו : םשכיתרדל
 יכארשי ינב תרא זרארוהלו ! רוהטה ןיבו אמטה

 דיב םכהילא קדוהי רבד רשא םיקחה לכ זרא

 לאו רזעלא לאו ןרהא לא השמ רבדו - !השמ

 < ררתונה הרחנמה תא וחק םשירתונה וינב רמתיא

 שדק יכ חבזמה ילצא זרוצמ קדולכאו הוהי ישאמ

 הע ב

 6. השמ , 178; 4 ןרהא -- ןרהא השמ

 -- רזעלאו 107, 120 -- קוגמס רועלא לא רמתיאלו --י , 9

 9% -- רמתיא לאו 6. םככידגבו טצנגגס =כהידגבו 4 אל

 18 -- לא 60,112,221 - 1 כ. 0 אל םככידגבו

 ומרפת , 75. | ומורפת 181, זָפָב. | ותומת 5: 6. 0. 60, 80, 4
227 6 4 5 ,136 ,112 ,120 100 ,108 ,106 ,80 

 247,248,251,389 2. | לעו-- לעו ותומת אלו 69. | הדעה

 112. - ףוצקי 69, 80, 108, 6 13 לכ 2%"-- לכו 5 /

 תיב -- תיב הדעה 89. תא , זז. | הפרשה -- הפירשה 7

 1891 -- ר 0.18

 7: חתפמו --ר 69  ןפ 8 --ןפו 106: "ותומת 4 9

(6,, ,8,104,107 ,84 ,80 ,60 ,18 ,17 

 191) 180, 102:106 2223. 220,207, 232:244:248,2%1.  תחשמ

 14. םכבילע -- שכבילע א 75 -- םבכיהלא

 8. לא -- לאו השמ לא 223 -- , 158. | ןרחא -- השמ 7
 116 -- ןרהא השמ זז. .

 9. התא -- התאו 199. | םככאובב זֶלָּב,226. | לא 2%,
 -- 58 158. | דעומ , 81. אלו 286. | ותמת אלו

 ותומת 4. 5, 0, 17, 80, 84, 107, 1089, 6 193. 6

 227, 248, 261,616: קתעמס :זזז. | תקח -- ת , 181ו-- תקוח

 194. | םבלוע -- ו ,109. | םככיתרדל -- י , 248 -- םככיתורודל
-1 

 10. לידבהלו ,1י. = ןיב --י , 170. | שדקה --שדק טק.
 1. | לחה ןיבו שדקה ןיב ₪0. 4 43 = וק6פ -- שבו =

 יי לוחה 6, 9, 14, 18, 60, 80, 84, 80, וס,

42 :232,239 ,226,227 ,226% ,120,132,136,150,158,106 

 20 רי בו ב ו הוהטהי ----ו , 17

 11. תרוהלו -- תרהלו ז,18, 80, 0 6

 232, 239 -- תורוהלו 5, 108, 193,196, 225, 249, 282. תא 1"

 ל ינב תרא עט + םכיקחה --- םכיקוחה 129, גֶסָב -

 הלאה םביקחה 1. | רבד , 89.  םבהילא , 84,109 --* 2 4
 17,18,107,111,126,132, 144, 150, 181, 186, 103 -- יל םטע

 ג. |

 12. רזעלא לאו ןרהא לא השמ רבדיו --רמאל ןרהא לא הוהי רבדיו

 18%. | ,רבדיו -- הוהי רבדיו 17, 7%, 81 -- לא הוהי רבדיו זס

 השמ --הוהי 18. = לא -- לאל 10ֶפ. | רמתיא לאו רזעלא לאו ןרּהא

 -- רמתיא רועלא ןרהא תטמטש 7. רזעלא לאו --- או %.

 רזעלאו פג. = רזעלא -- ר , 8מ.!1מ. 191. | רמתיא לאו , 6 -

 רמתילו 186. = םכירתונה 1 4, 18, 69. 7, 80, 81, 84, 107,109

 רועלאלו

 כ

7 
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 5 הב וז גה ב

 .. ותיתחמ 61, 64, 127, 193, 14 -

.0 63 ,221 ,127,181 

 . יברקב 61.63.64. לעו -- לאו 4
 . ןפיצלא = 364 11002. | דוד 64,184. ואש -- ואשו +4

 . םםתונתיכב -- ו . 63, 6% -- םבתנותיבב -
 . םבכישאר --י ..6%.  :וערפת -- ע טק ז% 14
 לא 0. ותומת 61, 63, 64, 65, 1

 7. ותמת -- ןותומת 63,183,221 -- ןתומת 61 -- ותומת 2
65, 7. 

 9. ותומת 61, 63: 64, 6%, 127, 189, 1. םככיתורדל 4

 זס. לידבהל -- לדבהלו 63 -- לידבהלו 7
 12. ישאמ -- השאכ +.

 ובירקיו 61, 63, 64: 5

 אל 29 שת 13

| 

 א כ 5.

 1. בדנ ןרהא ינב וחקיו 55 184. | ינב --ינב ינש ,1.
 אוהיבאו , 150. | ותתחמ < ותחתמ 136. | הילע -- םבהילע 4

 80, 84, 120, 200 ; קזומס 248 -- ןהילע 181 -- %אהילע <.

 הרטה 102. -וכרקה :922120,ז86,180,226. | הוה 4

 .םכתא -- םכתא הוהי 1 -- םםתוא 5, 14.

 2. שא , 69. | ינפלמ --מ , 9. | לכאותו 29. | םכתוא לכאתו
 171. | םכתוא -- 1 \ 22 5: 0: 92 60: 79, 80, 84, 04, 104, 7

76 + ,,,,,, ,108,100 

2 260 ,2%2 ,244 ,230 ,220 ,227 ,226 ,103,196 ,181,186,180 

 289 2 -- םכתא םכתא 14 -- חבומה לע 18. = ותומיו 0
4 ,244 :193 

 תי רטט 10 יבורקב
 0, לב ינפ ₪ ינפ לכ 1

 םכוריו 84, 162 : ננס 2.

 4. לאשימ --י \ 129. = ןפצילא לף. | ינב --י , 107. | לאיזוע
 69, 84. | דוד 0, םכהילא 4: 9 69: 75: 50, 1010

 120,132,16.150,196, 251,263. - ואש ,100 -- ש
 זנו. ירא םככיחא -- כ טק. 14. 4

 5. הנחמל - - - - וברקיו . 95. | םכאשיו וברקיו גס. =
 םכואשיו 6, 6, 84, 108, 151, 186, 1ֶסָב, 226, 71. םבתנתבב

 .-- םכתונתוכב ֶפָג -- םכתונתכב 9,196. .ץוחמ לא לגג
 רשאכ הנחמל -- רשאכ םבאשיו ובירקיו הנחמל 107. | רבד -

 הוצ 18,254. 7" השמ -- הוהי 4.

 לעו 58 6.  ינפ -- םככינפ
 םכעה ,/ 109 -- ה טק. 23% 14



 תכני

 יכ שודק שכוקמב קרתא שכתלכאו |! תאווה כישדק

 :?תיוצ ןכ :יכ זדוהי .ישאמ פווה ךינב קחו ךקח
 ולכאת קדמורתה קוש תראו זדפונתה ?דזהח תראו
 קחו ךקח יכ ךתא ךיתנבו ךינבו התא רוהט םשוקמב
 המורתה קוש : לארשי ינב ימלש יחבזמ ונתנ ךינב
 ףינהל ואיבי שכיבלחה ישא *לע קדפונתה ?דזחו
 ךתא %%%%%%% ךינבלו ךל היהו הוהי ינפל הפונה
 תאטחה ריעש תאו :הוה' הוצ רשאכ םכלוע קחל
 לעו רזעלא לע ףצקיו ףרש הנהו השמ שרד שרד
 תל עודמ |: רמאל םכארתונה ןרחא נב רמתיא
 שכישדק שדק יכ שדקה םפוקמב תאטחה תא םתלכא +

 רפבכל הדעה ןוע תא תאשל שכל ןתנ התאו אוה
 לא המד תא אבוה אל ןה ! זרוהי ינפל שכהילע
 רשאכ שדקב קדתא ולכאת *רוכא קרמינפ שדקה
 ובירקה שכויה ןה קדשמ ירא ןרהא רבדיו + יתיוצ
 יתא הנארקתו הוהי ינפל שכתלע תאו שתאטח תא
 ! ;דוהי יניעב בטייה ששה תאטח יתלכאו קרלאכ
 : ויניעב בטייו השמ עמשיו

1 

 ! שכה*לא רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו
 רשא קדיחה תראז רמאל לארשי ינב ללא ורבד
 תסארפמ לכ :ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת
 המהבב הרג תלעמ ת%סרפ *** עסש תעסשו הסרפ

 הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא :ולכאת התא

 אוה הרג הלעמ יכ מגה תא קרסרפה יסרפממו

 תפפתב

 17. חרא םכתלכא אל ₪0ק.145 173. - תאטחה תא םכתלכא
 םכוקמב --- םבכקח םבתילכ 18.  תרא 1", 1%7. | תאטחה --

 ה שרקה -- שודקה 84 -- שדוקה 4 יכ טק. 145

 אוה - איה 5: 6: 89, 129, 132, 150, 225, 226, 248, 260 ; קזונתס

 זנז.  התאו--התואו ז --/טק,148 80. ככל טע. 4" 4
 תרא 2", 136.. | ןוע , 84.  םבהילע -- םככילע 4

 196, 225, 248 ; עומס 2, 84,107 ; םטתס 7.

 17--20. )ינעב - - (49) - - התאו טק. 8 4

 19. תרא -- לא קוס המד קזמתס םכמד 128 --ה

 נס. 1- 1. שדוקה 4. לובא -- 3 \ 1: 3: 6. 69: 7
0 16 ,1" ,107 ,105 ,81,84,94:99 

 158, 186, 226, 227, 232, 230, 253,2ף6,200. התא א

 שדקב , 64- .רשאכ --ר , 125. | יתיוצ---יתיצ 69 --יתויצ +
 19. ןרהא -- ןרהא הוהי 4. = לא ; 99 -- א טק.

 תזרא ,100. | תראו -- לאו 104.  םבתלוע 1 84, 193, 190, 4.

 יתוא 102 = יתבווח בטייה -- בטיה 84, 108,129 -=
 טק. 4. 4

 בטייו -- בטיו 10, 120, 170, 181 ---- .7 , -0( .20
 עמי 4

 ז. רבדיו 1:6. ת%ןסהט. 284 -- רבדיוא 107. | לא הוחי רבדיו

 לאו השמ נק. 36 80. | ןרהא , 221. | םכהלא רמאל , 4
 םבכהילא 9, 60, 80, 80, 100, 120, 153, 184,193, 54

 1,2. ד םכהלא 0ק. 4 4
 2. לכמ 10146 ןמ 9.

 3. תרסרפמ לכ ק.146 4992. | הפרפ --ה ת.ז 6
 -- הפרפב \. זרעפשו -- תעסושו סב -- שו טק. 846 1

 עסש , 196 -- יתש עסש 185, 103, 382, 411, 448. 574: זס

 157, 4163 (סעצ6 4. תוסרפ 5, 6, 80, 84, 80, 108,100,
 116, 181,193, 226, 227, 230, 260, 264. | ז-רלעמ -- הלעמ 2
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 ו םתומב -----7-7-דדה : ברעה דע אמטי שכתאמב שכהב עגנה לכ ץרשה

 ₪ כתומב = = ₪ = = ב 2 - ת 2 5 12   לכמ תצמטו םכתאמב המ .ףילע ללפו
 ה השעי רשא ילכ לכ קש וא רוע וא דגב וא ץע ילכ

 5. ג. + ג קז ₪ 0 א. . אקפג.ב.

 20. לכו -- ו ,63.64,194.  ףועה -- ףועהא 64. | ץקש -- 24. לכו -- לכו תאו 75 -- ו \129,150.  ץירש 181.  עברא
 אמט 6%. עמ :זס --יעברא 75. | ץקש -- ק ₪ק.185 10%. - אוה שק.

 21. ףועה 61, 63, 64, 66,6%. ול - אל 66. | םביערוכ
 רתנל -- נ קוס פ 4

 22. [7רךא 2%-- ראו 7.

 בגחה -- בגרחה 1.
 21. לכו --ו . 63,193. - ערבא < עברא 79

 221,163. -אוה קמתמס איה ּ
 2%. אשנה -- אשונה 6, 66, 183, 127 -- אשהנה 5.

%- 
 26. איה -- ' (טק. 94. 7:

 27- בהעה

 29. אשונהו 63: 64, 6%, 66, 127
 29. רובכעהו -- ב , 64. | בצחהו -- ה ,,27

' .4 ,221 ,182 
 10. האטלהו < האלטהו 64,

 טומחהו 64.

 22. אובי -- 1 . 64 9-

 לנרחה -- ג טק. 3 1.

 םכתלבנמ

 הסרפ -- הסרפ תפירפ 6.

 טמחהו -- ח \ 61,127 --

 התפתב

 20. לכ -- לכו 142,181. | ץרש -- ףרש גנ6 --ץ טק.
 90. | ךלוהה 17, 69, 99, 101, 181, 193, 212, 260 ; קזותוס 0.

 שככל , 4.
 20,21. עברא --(1ז) -- ץקסש ,0.

 21. 00. 345. | ךא -- ךא כשנתה 106 תא ,4
 ולכאת , 144--ולכאת םכהמ 136 --ולכאת אל 253 -- ולכאתאא

 ף. | ךלהה -- ך 136 -- ךלוהה 7,

 .244, 200. 264. | רשא ,18. | אל -- אול 112, 507,603 -- ואל
 סב -- אל ול 575 -- ול 12 42 9 60, 120, 136, 196, 206, 2

+ :41 ,388 ,360,387 ,368 .367 .346 .251 :240 ,248 .247 
5% 532 ,529 :519 :514 ,480 .488 .476 ,471 464 :449 :440 :439 
 667: 585: 588, 600, 610, 612; 613: 643,659: קנבס 2

 644 ; תטמס 2 --- (טק. 146. 143 -- א [טק. ז8. 181,412, 7.

 לעממ ספ 14. - 8 לעממ 0 ץראה 7.185 173.  וילגרל לעממ

 ,19. | ןהב רתנל וילגרל 0.24 389 2. | ןהב -- םםהב
 18, 80, 81, 84, ,,,, 0% 199, 200 ג קוס

 5,103,107,111,128,158 --] [טק.ע85 100,144.

 22. הלא -- הלא יערב 106 -- הלא לכ 150. | ולכאת -- אל
 ולכאת 129 -- ת קומוס ל 1. | הבראה -- א , 120. | ונימל -
 והנימל גֶפָפ -- והנימל ינמל 69 -- הנימל קזגמס 128. | תאו ג
 129 -- 58 150. | םכעלסה 0.148 9. - והנימל :*--.0,
 69, 176 -- ה \ 84. | והנימל לגרחה תאו ,102,199. | לגרחה

 -- לוגרחה 84, פג, 226 -- לגר 0ק.180 80. | תראו 17--ו
 102. | והנימל 3"--" ,7-



 -- םכתלבנב 152,153: קזומס 69, 90, 109 -- םכתלבנא
 אמסי 10116 58 9 -- אממסו ברעה דע ,4.

 0. ברעה לכאהו \ 9:95. . לכואהו זס. = = התלבנמ
 -- םכתלבנמ קענגס ברעה דע אמטו 1", 4.

 ברעה 1" סע וירעה 136. אשונהו 120.193:237-  התלבנ תא --
 התלבנמ ףַפ -- 0.246. 155. - התלבנ -- םכתלבנ 226, קנננגס
 219--ה ןו. ץרשה ג" 129.  ץרשה 2"-- ץרושה 1

 ץראה לע ץרשה ץרשה 0.146 175.  ץקש , 60.  אוה --אוה
 ככל 126, 2 :

 2. לכ 1%-- לכו 9 69, 120, 170 50 200. ךלוה ז%-- ו

 םורס דק מסה | לר לכו חב לע בסל וה
99.10.22 ,95 ,89 :84 :75 :69 :10 ,17 

210,220 ,136,144,150,152,155,171,176,181,186,103 

22 ,286 ,281 ,282 ,271 -- 19 260 ,256 ,253 24 244 :239 

 298:545,6ף0 2 --ןחג - ךלוה 27-- .132,168-- 55 7.

 לע 2"-- דע קחתתס זזנ.  עברא ק.ד85 :זס. - דע קעותס לע
 193. לכ דע -- לע 120. . לבל--לכב 85. לע 7.
 ץראה -- אוה ץקש ץראה 109. | אל , 69.  םכולבאת -- ו ,

 1%7, 196 -- קנווס םכלכאי

 43. לא --לב 6%02. | וצקשת -- ק 170. | חרא זז.
 בכיתושפנ ֶסָג, 226. | לכב -- ב ; 129 -- 2:10. 3" 2.

 ץרשה 2%--ץרושה גסָּג --ץראה לע | ץרשה 95.  אל-- 2
 146 -- טק.18₪ ז00. | ואמטת אלו טק. 8" ;-ברב -

 שכהב צ 95. | םכתמטנו -- םכתאמטנו 6; 9 69 6

 227, 212, 239 % זנתוס 71.
 43: 44- יכ : םבב שב ת.ד

 44. 60. 18. יכוז%, 5. הוהי -- הוהי א 181. םכתשדקתהו
 ,, 10 =- םכתשהקהו גל = הו ק6 == םכתשדקתהו הלעמה 4

 םבתייחהו -- םכתיהו 181 -- תייהיו 8:1. | םבישודק 69, 860 1
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 132,1ף0,191,260. | שודק -- 0% ,, , 
 251 -- גת. 40 12%. - אלו -- 1,170. | תרֶא ואמטת אלו
 לכב םככיתשפנ ג. עג זרא 4157. | םםבכיתושפנ 2

 193. שמורה :ס4,1ֶסָב. ץראה -- (7) -- אלו ,7-
 4%. הוהי -- םבכיהלא הוהי 1. | ץראמ 5 132. | תרויהל 1
 0 80, 83, 84, 8, 107,108,10ְ,11ס0,זזנ,12ס,ז 2%

 + 6 1 8,193,196, 227, 2 244, 266, 200 ; קזותוֶס 1,
 615. | םבישדק םכתייהו ; 69. | םכתיהו 158,181. | םבישודק
 1, ,, + 248 ; קזנתס 1 שודק ,

 94 רו 1,
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 ג. וו 7 1.1. פאב 22%

 וי ב אובו טו יב - ! רהטו ברעה דע אמטו אבוי זכימב שהב הכאלמ
 ו ויו רבה 1 ו שש 33  רשא לכ וכות לא המ לפי רשא שרח ילכ לכו
 ו וי -פ הב 0 24- - 34 רשא "לכאה כמ :ורבשת ותאו תומטי וכותב
 = = - רשא הקשמ לכו אמטי זכימ וילע אובי רשא לכאי
 ו ו קו שתלבנמ לפי רשא לכו אפסי ילכ לכב התשו
 רג 0 וצתיי םםיראבו = = ₪75 - םכיאמטו זכה וםיאמט *ץתי כיריכו רונה אמטי וילע
 יל. ב 6 היה מ הוקמ רובו א** ןיעמ ךא "כל יריה

 יי 37 זכתלבנמ רפי יכו |! וממש שכתלבנב עגנו רוהט
 ד: עארז ערז א* לע 18 ןתאי יכו ! אוה רוהט ערזי רשא עורז ערז לכ לע
 שש מ רה : שככל אוה אמט וילע שכתלבנמ לפנו ערז% לע זםימ
 רש 0 39 עגנה הלכאל שככל איה רשא המהבה ןמ תומי יכו
 - כ כ 0 8 40  סבכי התלבנמ לכאהו : ברעה דע אמטי התלבנב
 = 2 ה סבכי קדתלבנ תרא אשנהו ברעה דע אמטו וידגב
 לי דש 0 41 : לע ץרשה ץרשה "לכו ! ברעה דע תומטו וידגב
 ו ו, ךלהה -- כ - הר הש 0 42 לכו ןוחג לע ךלוה לכ : לכאי אל אוה ץקש ץראה
 < - ךלהה ץרשה לכל םכילגר הברמ לכ דע עברא לע ךלוה
 - ב = ₪ 20000006 43 לא !זעכה ץקש יכ שולכאת אל ץראה לע ץרשה
 ₪ | 6" 8 תלו ץרשה ץרשה 'רכב םככיתשפנ זרא וצקשת
 שש ב זכתאמטנו == - = 7 44 םככיהלא הוהי ינא יכ !םפב שתאמטנו םהב ואמטת
 ממ ו פצלו ינא שודק יכ שכישאדק שכתייהו שכתשדקתהו
 ב 2 ב 020 :ץראה לע שמרה ץרשה לכב טככיתשפנ תא ואמטת
 כ זככיהלא = = -- - | 45 םירצמ ץראמ שככתא הלעמה %%%%%< הוהי ינא יכ
 ו - תויהל שודק יכ סטכיש*דק םכתייהו שכיהלאל שככל תאיהל
 ה 46 הדיחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז | :ינא
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 . ךלהה 1%-- ךלה
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 רשא 2%-- רשאו

 ילב 2%-- * ,4

 לכואה 69; -
 אובי - ו

 רשא לכאי ,\ 7.
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 26. ן"עמ 18,100,120,150,101. רובו -- רבו 1,
 239- הוקמ -- הוקמו 60, 154 -- האוקמ 129 -- 0:6 םכוקמ

 136. | עגונו זֶסָג:.226,228. | םבתלבנב -- םכ ,69 --ב
2 .101 

 27. לפי יכו טק. 286 1:4 --** (טק,ז84 4
 םכתלבנמ -- םכהמ 129 -- בנמ 05. 46.

 עורז -- ו ,

 , 38. ןת" 84,152. - ערו -- ערז לכ 4.
 התלבנמ 650 2. | םככל ,, 3.

 9 איה -- אוה 6ס, 81 151,173, 196, 232,249,

 קמתמס 81,136,1583 (06 15%. ככל , 82 -- םכ קנווס ל

 לופי -
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 םבתלבנמ -=--



 פת

 : ץראה לע תצרשה שפנ* ירכלו זכימב ערשמרה
 תלכאנה היחה ןיבו ר*הטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל
 : לכאת אל רשא היחה ןיבו

1 
 עירזת קרשרפ

 לארשי ינב לא רבד !רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 זרעבש קדאמטו רכז הדליו עירזת יכ השא רמאל
 ינימשה םכויבו ! פצממת קדתוד זרדנ ימיכ ימי
 זרשלשו כו שכישלשו : ותלרע רשב ** "רומי -

 ללאו עגת אל שדק לכב הרהט ימדב בשת שימי
 זכאו : קררהט ימי תאלמ דע א*בת אל שדקמה
 זכוי שכיששו קרתדנכ שכיעבש האמטו דלת ;דבקנ
 ימי תאלמבו + הרהט ימד לע בשת סכימי תששו
 ןבו הלעל ותנש ןב שבכ איבת תבל וא ןבל הרהט

 כא דעומ 'להא חתפ ללא תראטחל רת וא קדנו'
 %%%% קרילע רפכו קדוהי ינפל ובירקהו : ןהכה
 רכזל ערדליה תררות זראז קדימד ראקממ ץדרהטו
 החקלו הש יד הדי אצמה אל שאו :?רבקנל וא
 דחאו קדלעל דחא קדנוי ינב ינש וא שירת יתש
 ! הרהטו ןהכה הילע רפכו תאטחל

 א 1.

 יכ שדא :רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיז
 היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי
 ןהכה ןרהא ירא אבוהו תרערצ עגנל ורשב רועב
 זרא ןהכה קרארו ! םינהכה וינבמ דחא לא וא
 קדארמו ןבל ךפה עגנב רעשו רשבה רועב עגנה

 פפא.
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 םכירות 5: 92 69: 84, 89, 108, 120, 132,136, 152,101,
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 טק. זג. 82. | תראטהל -- תלעל 4

 1. רמאל ןרהא לאו השמ [גק.ז35 229.  ןרהא לאו 7
 2. וא ז:"; 18. | תחפס -- תחפסב 152 -- תחפש ף. | היהו
 -- היחו 81 -- קזותוס הנבל 3. | ןרהא , 84,180 -- ןרהא ןהכה

 4. דהא 076 הלא 81 --ד ק.זג
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 ורשב -- עגנה (טק. זג 82. קומע 17.8 ,

 1וז,129:116,1%2,158,181,101.106, 226,226, 244, 248, 30

 260 ; קנס 04. | רועמ -- רעמ 22%. | והארו -- הארו
 ןהכה 2", 107.  אמסו --ו 0ק.138 ז0%.  ותוא 2

 5 226 ו

 ב ₪ בם =" שפנה בלא = ==
 = - הו לש ₪ רוט יבא = ציי ה-0 ל

 /י ל

566/10 1.601% 1. 

 ו יו יס שי 2

 -- הרר רדרהדרדההח ע%רזת - - - - - -
 == 0-0 דה | דה | ל כ מ ה החל | ה ה כ ה 0 0 0 0 0 0 ה ה 5

 -- ריר רד רדחה תא---- 4
 2 - ₪ רש שש ה - 2חב . ב =

 - רייר רדר דדה אובת - ---- 5

 ב ה בה שש" י*ב ה-0 6

 ןהכה -------רררררדדדרהרדה 7
 - הררי ההד - - לוקממ - --
 - - ריר רדירררה החד הבל

 --- תאטחל ----- - - = = 7 7 ח
 - - רידר דדדהד קרלעל

 6 ה ₪ ₪ זי

 = - ד ה דד הההח 12

 ו יי - 3

 6 21 ה א. צהבה212 0 א.

 46. שפנ -- שפנה 61, 66,127,184,64,6%, 221. שפנה 5.

 47. ןיב 2%-- ןיבו 61: 63: 64: 65; 127; 4-
 1. ינב לא רבד 0.12. 127. - האמטו -- ה ,1.

 4. טבישלשו -- ו ,127. | שדקמה -- ד 1.
 5. םכיעובש 61, 64, 66, 127, 1891, 14. בשת ,

 לע -- לע רשא ,.
 6. ימי -- אימי ( ₪4 םכ) 7.

 תבל -- ת טק. 4. 74.

 7. רות

 וא 1" (טק.ז%

 ןבו - ןב וא

 1. ןרהא לאו \ 6.

 ו + + 3 ----////₪-=----תרר-ןתהווווו וו

 הע כב

 46. תרות , 178 -- ו , 109,260.  המהבה -- המהבהו המהבה

 10. שפנ ג"-- שפנ הב 100 -- שפנא 81,  הייחה 0,
 תרשמורה 84,193,196 : קזותוס 80. | לבלו--ו , 152 -- לכו
 4, 69, 80,181,186--לכבו 129.  שפנ 2"--תשמרה היחה שפנ
 שפנ לכלו םכימב 1ף6--היחה שפנ 19. .תצורשה גֶסָּג- לע ,5
 47. לירבהל - לידבהלו 12, 150, 170, 196, 4. ןיב -'

 טק. 4 7 רוהמה 1:2: 4: 62 14: 17: 60: 75: 81: 94: 52

7 7 ,,,,,,, 10 

 196, 227, 239; 244, 253 : ומס 80 --והטה ף. | ןיבו 27--ו ,

 1989. | היחה :"-- היחה 129. | ןיבו תלכאנה היחה \ 4
 לכאת אל רשא היחה טק. 4% 12

 1. לא הוהי רבדיו 1 וגס פ. 120. | רבדיו ץסא וגס,
 0118 ; 102, 136 --- תג0]4ז ; 0, 18, 75, 2

.), --300'1 ,286 ,284 ,283 ,279 :277 ,271 ,200 ,189 ,170,177 

 רמאל -- ר , 88. 1:תף. 4
 2. רמאל לארשי ינב לא רבד , 176. = לארשי -- 'רשי +.
 רמאל (טק.זג :נס. רכז,106.  םכימי סב. ימכ 7.

 התוד -- ה טק. 124. | אמטת -- ת קת. 48
 3. לומי . 111 --ו , 4,100. - ותלרוע 4.

 4. םבוי . 69,109. | תרשלשו = תב. ו00-  שדק-ש 9



 תפאב 297 .11

 ןהכה והארו אוה תערצ עגנ ורשב רועמ קמע עגנה

 ורשב רועב אוה קדנבל תרהב שאו ותא אמטו
 ןבל ךפה ל הררעשו רועה ןמ קךארמ ןיא קמעו
 והארו + שימי תרעבש עגנה זרא ןהכה ריגסהו
 קל ןיניעב דמע .עגנח .קדנהו יעיבשה שויב ןהכה
 : תינש שימי תעבש ןהכה וריגפהו רועב עגנה השפ
 קרהכ זדנהו תינש יעיבשה םכויב ותא ןהכה הארו
 תחפסמ ןהכה ורהטו רועב עגנה השפ אלו עגנה

 תחפסמה השפת השפ שאו :רהטו וידגב פבכו אוה

 תינש הארנו ותרהטל ןהכה לא ות*ארה ירחא רועב
 רועב תחפסמה התשפ הנהו ןהכה הארו :ןהכה לא
 קריהת יכ תערצ עגנא !אוה תערצ ןהכה ואמטו
 תאש הנהו ןהכה הארו :ןהכה לא אבוהו שכדאב
 יח רשב תיחמו ןבל רעש הכפה איהו רועב הנבל
 ןהכה ואמטו ורשב רועב אוה תנשונ תערצ !תאשב

 חרפת חורפ םאו !תצוה תנמט וכ ונראגסי תל
 עגנה רוע לכ תא תערצה זרתסכו רועב רערצה
 הארו + ןהכה יניע הארמ לכל וילגר דעו ושארמ
 תא רהטו ורשב לכ תא תערצה התסכ הנהו ןהכה
 זרוארה ושכובו + אוה רוהט ןבל .ךפה ולכ עגנה
 יחה רשבה תזרא ןהכה הארו :אמטי יח רשב וב
 יכ וא !אוה תערצ אוה אמט יחה רשבה ואמטו

 :ןהכה לא בו ןבלל ךפהנו יחה רשבה בושי
 ןהכה רהטו ןבלל עגנה ךפהנ קדנהו ןהכה והארו
 ורעב ןכ הריהיליכ רשכו 5 אוהי רוהפ שכנה ערש
 וא הנבל תאש ןיחשה םכוקמב היהו : אפרנו ןיחש

 עפ

 12. אוה = איה +, 270, 6.

 18. הנהו ןהפה (טס. תג. 155. - הנבל 612. 1289. | איהו 5
 14 -- איהו הנהו 107 --אוה ו 70

 189,253:653: קזומס 111,128. | ריחמו ןבל = הנבל תיחמו
 1ז7- \ תיתפו 21 ו תו--- יהב ו
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 128,140. - רועב -- רועב שב 100 -- ק. 185 1%%5. | ורשב
 <- ן טק. :ג8 ז9%. | אל -- אלו 120,112,100. 5 ונריגסי 6
1209 ,111,128 ,100 ,108 ,107 ;99 :95 :94 :84 :82 ,81 ,75 :18 ,9 

 זץ 1 1 8.190, 193, 196, 22%, 227,

 244, 248, 266, 400 -- קגומס וניריגסי 6. = יכ ונרגסי טק. 1
 כ אוה 2%-- איד 4.
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%6,,,ָ,,,,ָ,,,ָ ,.107,108,100,111,112,136 

 .193; 226, 227, 244, 61%. | תרערצה 1"-- ער טק. 8 1.

 התסכו -- ת ,4. תערצה -- תערצה תא 4 ענה , דג

 -- ה ;9 --ורשב 4 דעו -- ו . זזז -- שאר דעו 2

 13. התספ חנהו פ5 132. תערצה --ה גק.1885 83. .ורשב
 =- ורשב רוע 5,69. | רהטו -- ורהטו 84. | תא 2",
 ולו 8%. = .ןבל 9 .  רוחש = ר 00+ 7 או ; 2.

 ז 4. תרוארה -- ו \ 1, 18, 108, 1%0, 186, 220, 600 תוגזפ.

 רשב , 9, אמטי 63 4

 1%. הארו -- ר טק. ₪ ף. | יחה רשבה ואמטו , 1

 רשבה 27-- רשבה תא 1.69. יחה 9. אמט --הממ 4

 אוה :%,9. - תערצ -- תערצ צרצ ז07. | אוה תערצ , 4.

 1ה66ע 6סתותוה%ג 16 6% ז7 עגנה ךפהנ הנהו ןהכה והארו

 ןחכה לא אבו ןבלל 9.
 ז7. וחארו -- הארו 150 4.

 [גק.:88 174-  ןבלל , 4.
 איה תערצ 4.

 18. ורעב וב ₪ק.ד86 389 2. וב , 5,18,176. ' ורעב ₪
 40 172 -- ורועבי2, + 18, 6, 80, 81, 80, 9%, 104, 108, זז

 120,132,136, 178,181, 184, 1פ1,196, 227, 232,260 ; קונוס
 94, ןיחש -- י . 14- :

 19. ראש -- ןיחש ג, וא 4.

 0. הארנו --- א אאא הארנו 4

 ןהכה ז",
 רוהט עגנה תא , 6.

 עגנה ךפהנ

 אוה --

 הנבל תרהב וא ,%
 ןהכה א 1 57*
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 ור תא 6 -
 5. השפ -- עשפ 61. 0.

 6. ןהכה 1" , 1.
 וריגפהו < וירגסהו 1.

 עשפ -- השפ 127,1891,63,64,6%, 2
 40766 61. | תרחפסמ -< זרהפפמה 14

 ל. השפ -- חשפ 4. ותארה 61, 63: 64 5% 0 1

.221 
 8. תחפסמה -- ה , 61. | תערצ 06 תערצה 6

 10. הכפה ; 1.
 זז. רערצ ; 5. ורשב =-- ש טק. עץ 4. |

 12. דעו--ו 6 ז 3. ולכ =- ) ,.
 ז%. הארו ת.ז. ואמטו -- אמסו 1.

 16. יכ וא -- ייכו 66 -- 'כו 67. | ךפהנו -- ךפאנו 6.
 ב 1. 19. תרמדמדא -- תרדמדא 5

 עפ.

 4. תררהב =-- ב 0.146 ז44. | אוה ג 107 -- איה 7%
 84,166,103, 248, 260,650 2: קנס 80. ורשב --אאאאאורשב
 9. < קומעו 5,910. 181,103, 253, תווס
 81.  היארמ :%ז. | הרעשו --ה ,199. אל .1זז.  ךפהאל

 18. ןהבה -- תעבש ןהכה זוז. | עגנה תא ,6%
 5. סת. ,18.  והארו -- הארו 1ֶסָ- | .עגנה 1*-- רועב עגנה

 וריגסהו גֶפְּפ -- ב עגנה 17. | ויניעב , 109 -= וינועב 228
 126 75. אל -- אלו 84,04,120,152: קתחתוס 5
 וריגסהו =- ריגסהו 186.  ןהכה 2", 244- | תעבש טק. 46

 כימי . 9. תרינש 9. ן
 5,6. רועב - - (16) - - וריגפהו , 4.

 6. תרינש - - - - הארו ,,134 הארו -- ה קת. ג"
 ותוא 2 יעיבשה -- עיבשה 6. הנחהו תינש = תינש הנהו

 212. אלו \ 4.69 -- ) .1,81, 4,
 600 תגז8. קזגתס 128. | עגנה השפ אלו | 155,157. עגנה 2"

 469.0 אוה -- איה 6. 9, 69, 75, 80, 84, 129,
 248, 4. 4 רועב 46 ותארה 6סתג. 7 10ק- 8

 7. השפת , 132--עב השפת ז11 --השפתב %. | ותארה ירחא
 15%.  ותארה --ותוארה 227, 23 -- א (0ק.זג 140. לא ו"
 ,109. | ןהכה - - - ותרהטל ,14. | לא תינש ,178.  ןהבה -

 ב !סצ6 ל 1.
 8. ןהכה הארו , 107. | הנהו ,2-

 תרחפסמה , פג -- עננה 4.
 התשפ -- ת 8%.

 ואמטו -- האמטו וָפ -- אמטו



 ו: .111

 הארו : ןהכה "לא הארנו תמדמדא הנבל זררהב
 ןבל ךפה הרעשו רועה ןמ לפש *הארמ הנהו ןהכה
 עכאו : החרפ ןיחשב אוה תערצ עגנ ןהכה ואמטו
 הנניא הלפשו ןבל רעש הב ןיא הנהו ןהכה הנארי
 ; כימי תעבש ןהכה וריגסהו קדהכ: א'הו רועה ןמ
 ; אוה עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ שכאו
 זרברצ קדתשפ אל תררהבה דמעת ?דיתחת םכאו
 ורעב היהי יכ רשב וא :ןהכה ורהטו אוה ןיחשה

 קרנבל זררהב ?דוכמה תריחמ ?דתיהו שא תרוכמ
 ךפהנ הנהו ןהכה התא הארו :הנבל וא תמדמדא

 תרערצ רועה ןמ קמע קדארמו ץררהבב ןבל רעש

 זרערצ עגנ ןהכה ותא אמטו קדחרפ ;דוכמב אוה
 רעש תרהבב ןיא קדנהו ןהכה הנארי שכאו !אוה
 וריגפהו קדהכ אוהו רועה ןמ קדנניא הדלפשו ןבל
 יעיבשה םכויב ןהכה והארו ! כימי תעבש ןהכה
 תערצ עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ כא
 רועב התשפ אל תרהבה דמעת היתחת שאו :אוה
 יכ ןהכה ורהטו תצוה הדוכמה ראש קדהכ תוהו
 וב קריהי יכ קדשא וא שיאו :אוה הוכמה תברצ
 הנהו עגנה תא ןהכה הארו : ןקזב וא שארב עגנ
 תצמטו קד בהצ רעש ובו רועה ןמ קמע והארמ

 ! אוה ןקזה וא שארה תערצ אוה קתנ ןהכה ותא
 והארמ ןיא ,הנהו קתנה עגנ תרא ןהכה קדארי יכו

 תא .ןהכה ריגסהו וב ןיא רחש רעשו רועה ןמ קמע
 עגנה תרא ןהכה הארו : םימ תעבש קתנה עגנ
 וב קדיה אלו קתנה השפ אל הנהו יעיבשה םכויב

 אפפעב

 7 הוכמב -- ןיחשב 9% -- ה קענמס הת 4 עגנ ,0-

 אוה 2%-- איה ), 106, 120, 4.

 26. הניארי 6). תרהבב ןיא הנהו טק.3345 28992. | תרהבב
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 120, 122, 150, 155, 160 601, 603 : קעונתוס 14

 וריגסהו -- * , 170
 ןהכה 27
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 110,120,112,150,193,200,248,260 ; עעותס 18,107 --אאוהו

 151. ההכ ;9. | אוה הוכמה תאש ,וָפָג. אוה ז*-- איה 6,
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 דפתהו 29 1

 !( רועה ןמ קטע ןיא קתנה קדארמו בהצ רעש

 זרא ןהכה ריגסהו חלגי אל קתנה זראו חלנתהו
 קתנה תא ןהכה הארו !תינש כימי תעבש קתנה
 והארמו רועב קתנה השפ אל הנהו יעיבשה כויב
 וידגב פבכו ןהכה ותא רהטו רועה ןמ קמע ונניא

 ! ותרהט ירחא רועב קתנה השפי השפ שאו :רהמטו
 רקבי 4ל רועב קתנה קרשפ קדנהו ןהכה והארו
 דמע ויניעב שכאו +! אוה אמט בהצה רעשל ןהכה

 אוה רוהט קתנה אפרנ וב חמצ רחש רעשו קתנה
 רועב קדיהי יפ קרשא וא שיאו !ןהכה ורהטו
 ןהכה קדארו =! תראנבל תרארהב זרארהב סכרשב
 אוה קהב תאנּבל תוהכ תארהב שכרשב רועב הנהו
 חרק ושאר טרמי יּכ שיאו +! אוה רוהט רועב חרפ
 חבג ושאר טרמי וינפ תאפמ ושכאו + אוה רוהט אוה
 %תחבגב וא *תחרקב היהי יכו :אוה רוהט אוה

 וא ותחרקב אוה תרחרפ תרערצ שדמדא ןבל עגנ

 עגנה תראש  קדנהו :ןהכה ותא קדארו + ותחבגב
 תערצ הארמכ ותחבגב וא ותחרקב תמדמדא הנבל

 ונאמטי אמט אוּה אמט אוה עורצ שיא :רשב רוע
 וידגב עגנה וב רשא עורצהו ! ועגנ ושארב ןהכה
 הטעי ספפש 'רעו עורפ היהי ושארו םכימ*רפ ויהי
 אמטי וב עגנה רשא ימי לכ ! ארקי אמט אטטו
 דגבהו : ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב אוה אמט

 ! שכיתשפ דגבב וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי יכ

 וא רועב וא רמצלו שיתשפל ברעב וא יתשב וא
 שכדמדא וא קרקרי עגנה היהו :רוע תכאלמ לכב

 עתבמ)

 אפרנו 69. - קתנה 2"-- קתנה נשה זזז -- קת טק. 46
 רוהט -- ו . 170, 189 -- רוה 10ק. 4. 4 אוה , 6 4

 ןהכהי ורהשו , 14. :

 20 ה כ-0 רעב ב ה : תרהב 1=

 תורהב :08,193,226. תרהב 2"-- תורהב 108,1ֶסָג- תנבל

 -- תנבל ב 107 -- תונבל ו 1% 60, 80, 84, 80, 108, 0

.4 ,240 ,232 ,103 ,136 ,112 

 26.39. 2 ררהב -- (6) -- ררהב 2

 39. [ררהב 53 זֶקָג -- תרורהב 5, 19, 80, 108, 120, 13 --
 ב (טק.140 זנז. | רוהכ 518 80 =-ו ו, 7% 5

 237:248. | רנבל תוהכ -- תרהב 69. | תרונבל 5, 6, 1
76" 1 .136 ,132 :129 % ,89 ,84 ,81 ,80 ,10 ,18 

 193, 106. 6 2 212. 210: 244. 249, 10 260 == תנבל בפ

 107. | אוה רוהט רועב חרפ , 80. אוה , 4

 40. יכ שיאו טק.:4" 81. | שרמי יכ 2 141. 01130866

 41. 00. 150. ושאר טרמי וינפ תאפמ םכאו נק. הל

 וינפ טפ. 13. 81. | טרמי -- שרמי אא 1

 ושאר --ושאר תא 60.  חבג --בג טק. 168 9-3 ב 1

 42, [רחבגב <- ח ;\ 196 -- בנגב נק. 1 ל. בל -- ערצ

 ןבל 7%. | תחרופ ֶסָּג.  אוה -- איה 6, 0 2000 6
 43. ותחבגב - - (ְס) - - הארו , 94 8 16

 ותוא 82. | ןהכה ותא -- ןהכה ותא ןהכה 4
 עגנה 60 00168.5 הנבל | 19 17

 וג. י רשב +<-רשבב 60. :

 44- אמט אוה 2", 18, 80. | אמט 2"-- אמט אוה אמט גס

 -- אטמא 9. .וניאמטי 0.

 45. וידגב -- ב קחתוס ד 99. | םכימורפ 9, 6, 80 8%
 100, 120, 136, 157, 193, 232, 617 ַ; קתותס ז70. | עורפ--ן

 וגס. .לעו--ו 132. 1%%.  אמטו--ו,185.  אמט--אמשי .

 46, עגנה -- ה ; 107. אמטי םזומס אמטו 80.  אוה אמט
 194. אממ סוס לוג 9. | אוה , 9.  ובשמ 2
 47. וב ,136.193.  .עגנ -- עגנה 18. | דגבב וא רמצ דגבב

 םכיגושפ -- םכיתשפ דגבב וא רמצ דנבב וא .רמצ רגבב 6.
 דגבב 2%-- ךבנ 00.18: 155. | םכיתשפ --- םםיתשפ וא

 0 וא 1%--בושי יכ וא 4. | יתשב פנג 69.  רמצלו -- רמצל וא

 109. וא 3" 84. = לכב -- ב 5.5 רוע -- רוע ב

 48,49. ברעב --(18) .- םכיתשפל עג זי

 ו 6

 ראש 4

 תרמדמדא זק. 7

 : תראפמ -- מ ; 6.
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 - - קחב תונבל - - - תורהב

 יי ורב רובר. ו

 -) ₪0 -₪ = רי 0 0 0 החסם כ 0 ו ה 0 7-

 5 ב זז \

 23. קתנה 1"--נ ,127.  תינש 34. רועה -=- רואה 7.

 . השפ -- עשפ . 37. רחש -- רעש 4.
 . תורהב 15-- ו. 66. | .תורהב 9" ו

 זרורהב 1% 6 27-- ה \ 63 0.

 . תרורהב -- ו , - קחב -- קהחב .
 41. תראפמ -- תחפמ

 42. יבו--יב וא 61. | תחרפ -- תערפ 1. 44. אוה ז:" 7.

 . עורצהו < וערצהו 221 -- ערצהו 61.  םכימורפ --םםימעורפ 64.

 . אוה -- אוהו 49. עגנה היהו -- עגנהו 1.

7% 

 ו ו ו ו ו יב וי ו ו ריר

| 

 נק. 86 9. | הנהו 55 107 -- ,155. | קתנה -= עגנה 136 --
 קת ק.זג. 14,1זפָג. | רעש -- רעש ע 109. וב ,

 בוהצ 4, 80, 84, 2 196, 244, 261 ; קננזתס 6. ןיא א

 171.  קומע ף, 18, 6, 80, 81, ,,,,,6

2 2 
 23. חלגתהו 6 6 4 17 18, 10, 60, 84: 80, )5, 102, 107,
 1 זז, +0

,282 ,271 ,270 ,201 ,260 ,250 27 
 298. 362, 545 3: ץננמס 0,140,171. | תאו , 178--ו \ 5, 60: 84,

 100,132,136,150,155,194. קתנה תא ןהכה < תא ןהכה קתנה
 7 תרינש , 2

 24. הארו -- ה ;\ 69 -- והארו 75.  קתנה תא , 82. | הנהו \
 107. | רועב ₪07.48 8. | והארמו -- הארמו 196. = ונניא

 186 -- וניניא 129 -- ]א 1.175. קמע ונניא [טֶק. 88 4.
 קומע 74+ 18,19, 60, 80, 81, 80,108, 100, 120,

 193,196.244. | רועה ,129. | רהטו 1" 65 2"-- קונגגס ורהטו
 7%. ותא ןהכה < 5,

 3%. םבאו -ו,רזזז --םכ )69. השפפ-',
 60, קחומס 75. | ותרהס -- ותרהט ותארה

 16. והארו -- הארו 146. | השפ , 104 -- השפ אל +.
 רועב -- ר ; 69. | אל -- אלו 60.84.  רעשל ןהכה רקבי אל --
 רעס וא שבאו ותרָהט ירחא ג5ף.  בהצה --בהצ 9,14 -- בוהצה

 4,89,120,150,181,103, 232,600 תגז8. אמט -- אסכט

 37. דמע -- דמע גניע 19%. | רחש , 69 -- רוחש 1
.193,196 ,186 ,151 1 2 6 

 260. חמצ --המצ בהצ 69. | וב --יכ וב 157. | אפרנ--

 זף1 -- השפת



 פה

 ילכ ללכב וא ברעב וא יתשב וא רועב וא דגבב |

 הארו :ןהכה זרא קדארהו אוה תערצ עגנ רוע
 : כימי תעבש עגנה תא ריגפהו עגנה קרא ןהכה
 דגבב עגנה השפ יכ יעיבשה סשכויב עגנה תא הארו

 רועה השעי רשא לכל רועב וא ברעב וא יתשב וא <
 ףרשו :אוה אמט עגנה תראממ תערצ הכאלמל
 וא רמצב ברעה תא וא יתשה תא וא דגבה זרא
 עגנה וב היהי רשא רועה ילכ לכ תא וא םיתשפב
 הארי שאו !ףרשת שאב אוה תראממ תערצ יּכ
 וא יתשב וא דגבב עגנה קרשפ תל קדנהו ןהכה

 תא וסבכו ןהכההדזצו :+רוע לכ לכּב א ברעב

 הארו : תינש סכימי תעבש וריגסהו 'עגנה וב רשא
 עגנה ךפה אל הנהו עגנה תא סבכה ירחא ןהכה
 ונפרשת שאב אוה אמט השפ אל עגנהו ואניע תא
 ןהכה האר זכאו :ותחבגב וא ותחרקב אוה תתחפ
 ןמ ותא אערקו ותא *פבכה ירחא עגנה ההכ הנהו
 :ברעה ןמ וא יתשה ןמ וא רועה ןמ וא דגבה
 לכב וא ברעב וא יתשב וא דגבב דוע הארת או
 וב רשא זרא ונפרשת שאב אוה זרחרפ רוע ילכ
 ילכ לכ וא ברעה וא יתשה וא דגבהו + עגנה

 זרינש סבכו עגנה םשכהמ רפו סבכת רשא רועה
 וא רמצה דגב תרערצ% עגנ תררוה תראז !רהטו
 רוע ילכ -לכ וא ברעה וא יתשה וא םכיתשפה
 : ואמטל וא ורהטל

 ערצמ קרשרפ

 ! רמאל השמ ללא הוהי רבדיו
 ןהכה אציו :ןהכה לא אבוהו ותרהט וכויב ערצמה
 עגנ אפרנ קרנהו ןהכה קרארָו קדנחמל ץוחמ לא

 כב.

 הנהו -- ה 9 0.18 132. - )א 1%, 9 --ואב זני
 7. רוע ילכ 0ק. דג

 54. ופבכו , 14.  רשא -- רשאא ס. | וריגפהו -- ןהכה וריגסהו
 9,1זס,זף%2 --%אאא ורגסהו -

 ילכ 5

 55. סבכוה 129,193. | תרא , 9. | וניע -- ויניע ג, קזננתס
 9. | עגנהו טק.14 זנז. | וניפרשת 69. | אוה 2"-- איה ף,

4 ,120 ,106 

 56. ההכ --השפ 10. | עגנה , 84.  ירחא --י . 60.  סבכה
 -- השפ אל עגנהו סבכה 109 -- סבכוה ֶפָב- ותא 1*--- ו ,0
 -- ותוא 84. | ערקו טק.145 4. ותא 2" (טק.148 17] --וןא

 89.  ןמ 1,"2זג.  יתשה ןמ וא רועה 69. ., ןמ 4"

 57. הארת --רת ₪02.86 ף.  יתשב וא -- יתשב וא רועב וא

 81.  תחרופ וָפָג.  אוה , 80 -- איה 6, 6, 106, 152, 168, 260 ;

 קוותס 18,136. | שאב -- אב שאב 1%0 -- שאב 69 -- שאכ

 17. וניפרשת . תרא ,

 58. לכ וא ברעה וא יתשה 7.136 17%. | יתשה -- יתשה תא
 3:57-- שה 06 תא 14. | ברעה -- ברעה תא 6. | לכ, 9-
 לכב 69 -- לכ תא 94. | ילכ , 81. רועה -ה , --%

 עגנה [טק.:8 15%. | םבוכו זסָּב. | תינש --י , זז.
 59. תראז -- תאז א 2: תרות -- ו , 109. = עננ -- עגנה

 69. | תרערצ -- תרערצה 9.  דגב--וא 1.  רמצה --ה ₪
 162,190. | לכ,111 -- לכב 60, 84, 1ף0 -- לכ תא 128 ---

 לכ א 4. רוע -- רועה 1:7, 53

 ז. רבדיו טסא תו0]9ז, 66 סח: 102,136 -- תוג]סז ;:

12 ,279 ,277 ,271 ,260 ,180 ,177 ,102,125,101,170 ,95 :84 

-, --- 1' 100 ,286 ,2%4 
 2. תררות -- ו ,- ערוצמה 1, 5. 9, 17, 60, 75 80 2

,219 ,220 ,228 ,227 ,226 ,196 ,193 ,166 ,150 ,112 ,108 ,89 

 256, 260, 600 תתגזַא. קזנתס ותרוהט
 4. ןהכח 1%--ןהכה לא 4. | ןהכה הארו הנחמל ץוחמ לא , +.
 ןהכה 2", 84. | אפרנ -- א טק. 48 128. | עגנ ,166 --עגנצ

 107 -- עב [גק. :ג8 111. | תרערצה - ה +

 1 ו ]
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 - - - ה - לא 999% רבדו 1.2 תרות היהת תאז
 יי יי ףא*%-1שש= תשס תהנ.י בך

 5 הז ב

 52. חתשה -- יתשה 61, 63: 64, 65, 66, 127, 21, 4.

 53. עגנה -- ג קוס 2 -

 56. ותא ז"-- ת ; 65. | וערקו -- וחרקו 7.
 == ןמו 74 ןמ וא 2% סז 47-- [5מו 1

 59. רוע -- רועה 61, 63, 64, 65, 66, 127,181, 1.

 לכ -- לכ תא 1ֶפְק. רוע -- רועה 7.

 ןמ וא ז" ₪5 2"

 ז. רבחו -- הוהי רבדה 61. 63, 64, 69, 127,,66, 194, 14
 263 0. 2. ותרהט -- ה ,1-

 | ב

 ו:

 49. (20ת. 18.  דגבב --דגבב א 10). ברעב וא יתשב וא

 רועב וא < 17. | וא רועב , 75,100,107. | ברעב --רועב 1

 רוע ילכ גק.14" 7%. | אוה ,136. | רא -- לא ותא 109 -
 לא 2, 17, 60, 80, 84, 110, 12%, 120, 17,160, 200, 227, %)
 247, 249, 288, 600 תוגזק. 601, 602, 604 ; קזותוס 35 4, 75

 82, 1סְק,128,136,150,151,152,103: םטמס 4,132 -- תק.
.14 

 0. הארו -- תא הארו 4. = עגנה תא ריגפהו , 4
 ריגסהו -- ןהכה ריגסהו 60, 111 -- טק. 186

 61. הארו -- ןהכה הארו 80, 107,109. | רךא , 69. | תרא

 עגנה ק.זג% 14.  יתשב --יתשכ 8. ברעב -- ברעב גבב

 וסט -- ק.ת45 83. 'יוא ברעב , 95. | רועב 3

 לכל -- לכל וא 69,151. | תרראממ , 6.
 52. תא 1"-- תא דגבה 4. יתשה תא וא לוג 4

 199. תא 3". 69,80. רמצב -- רמצכ +

 -- םביתשפבו 86 -- םכיתשפכ קצנתתס 0,

 151,182.. לכ 1פ,וָפָג -- לכב 69. רועה , 180 -- ה א 52-

 יכ ,75:107. - תראממ 55 0, אוה -- איה 4: 6, 9: 60:

 84,129,136,1%0,193,260:; קומס 18. שאב 14

 53. =באו --ו ווג.  הארי--י.152. | ןהכה טק.

 תא 2"

 םביתשפב

 תרא 0%



 זפת. 1

 רהטמל %חקלו ןהכה הוצו : עורצה ןמ זרערצה
 זרעלוח ינשו זרא ץעו תורהט זרויח שכירפצ יתש
 לא תחאה רופצה תא *טחשו ןהכה הוצו : באזאו
 קדיחה ראפצה תרא% : סייח םימ רע שרח ילכ

 תאו תעלותה ינש תאו זראה ץע תאו קדתא חקי
 ראפצה סכדב היחה ר*פצה תאו סכתוא לבטו באזאה
 ןמ רהטמה לע הזהו :םייחה שכימה לע הטאחשה
 ראפצה תרא חלשו ורהטו סכימעפ עבש זרערצה
 וידגב .תא רהטמה סבכו ! הדשה ינפ לע ?דיחה

 אובי רחאו רהטו שכימב ץחרו ורעש לכ תא חלגו
 ! סכימי תרעבש ולהאל ץוחמ בשיו קדנחמה דא
 ושאר תא ורעש לכ תא חלגי יעיבשה זכויב היהו
 יחלגי ורעש *רכ תאו ויניע תאבג תראו ונקז תראו
 ;.רהפו שכימב- ןחשב - ראי ץחרו רידבב ראי םבכו

 %%% %%% םכמימת םכישבכ ינש חקי ינימשה זכויבו
 עכינרשע קרשלשו קדמימת התנש תב תחא השבכו
 דימעהו !ןמש דחא גלו ןמשב הלולב החנמ תלס
 הוהי ינפל ששתאו רהטמה שיאה תא רהטמה ןהכה
 דחאה שבכה תא ןהכה חקלו :רדעומ להא חתפ

 שתא ףינהו ןמשה גל זראו ששאל ותא בירקהו
 רשא וכוקמב שבכה תא טחשו !הוהי ינפל הפונת
 שדקה זכוקמב קדלעה תראו תאטחה תרא *טחשי
 ! אוה שכישדק שדק ןהכל אוה שכשאה תאטחכ יכ

 תת

 :רפצה 2*--רופצה 6, 18.69 71 ,,,, 
 196 ; קזוחס 80 -- רופיצה 191,196. | רפצה םכדב היחה , 75-

 םכרב היחה -- ב הי ק.145 3. | רפצה 2", 104 -- רופצה 6
 60, 81, 84, 89,108, 100, 112, 136,151,106, 261 ; קזנתס 4.

 הטחשה -- הטוחשה 4,6, 9, 17, 69. 94, ,, 212 :

 קוס 81, 94, 107 -- טחשה 170. | לע 181.  םכימה--ה ,
 84,160, 170, 4 םכיחה 4. ,

 7. לע 1", 94. - רהטמה -- עבש רהטמה זזז. | ןמ ---
 ןמ ועבצאב 69. | רפצה , 9 -- רופצה 1.17, 69, 80, 81, %

4 260 ,251 ,196 ,101 ,151 ,111,120,136 ,100 

 9. רהטמה -- רהטמ 237 תג. וידגב -- י , זזז -- וידגבה

 100. | אובי -- ו \ 1, 52 62 0, 18, 69, 75 89 04 107

1 ",1,572 

 186, 196. 227, 212, 2392 244, 615 -- אבי א\ 0)10. | תעבש --
 תת ,2

 9. היהו טק. 14 1. םכויב -- ב טק. 14 4 יעיבשה

 קומס ישילשה 10 -- יעיב טק. 14 3.

 106 וריעש 1. תרא 2", 10ג -- תראו 100, 600 ; קוס
 ובה וסו6ס ד דס דיל דס 105 למ 227,203

 קונתמס 2: 5,94. | תא 3" ג 69,107, 100,128,132,136,15%--

 [טק.:25 5. | וידנב קתומס ןידגב זזנ. ורשב -- ורשב לכ .
 זס. םכויבו כ5 זזז.  ינימשה ץצומס יעיבשה 1%0. | םכישבכ

 -- םכ,19. םםמוימת , 200 -- םכימימת 1, 5: 6: 0, 69 80, 1

 80, 107ק,108,100,110,111,120, 136,151,1%2,193,227, 2

 248,2%ַז. תב 157. - המימת -- םכימימת 199. | םםינורשע

 9.84.129,152,193. | תלוס 120,193.  החנמ ,1%0. הלולב
 199 -- ה גלו ו. 84 -- גולו 9, 1

 168,181,103, 196, 282, 283, 288, 603 -- ל טק. תג. 24.
 דחא , 14

 זז. רהטימה 69.  רהטמה שיאה תא ,7-
 195 ף.  רהטמה 27"-- ר , 8.

 לכ ,17ס. | ורעש

 שיאה -- ה
 םכתואו 181,103. הוה", 7.

 12. חקלו -- חקלו טחשו 232. | רא -- תרא םכתא ו
 דחאה --ד ₪טע.זג5 9. - בירקהו --י , 19. | ותא --םכתא

 בל --בול 9: 69: 81: 95,108, 125, 132,181, סב, 196, 248.
 קצוגס 5% -- גול צו 100.  ןמשה -- ה 1%.  םכתא ףינהו

 הפונת גט. 86 3. < םכתא -- םכתוא 152 -- ןהכה םכתא 6
 הפונת , 1 -- ףונת 170. | ינפל 136. | הוי 3

 3. שבכה ץזוחס חאה שבכה 1. | טחשי . 6. | תא 2", 1,
 ופָג- | חראטהה תא , 232. | הלועה 6,120 ֶסָג, 260 4.
 שדקה -- שדקה א 7% -- שדוקה 108,129 -- ה ; 69- כ ,74

 תאטחכ , 157. | םםשאה -- םכשאכ 69. אוה שםכשאה ל 104.

 אוה 1", 9%. ןהכל -- כ ץוחתוס ק 99+

 <( שר

 01 א.

 7 זי

- 

- 

 5 ב \ז[ \ ה.

 - - - חקלו ------ה-רדרדדדהד

 --רר דה דה ד וטחשו - - - - - בוזאו
 - - - רופצה תראו ------ ללא - = - -

 רופצה - - - - - רופצה תאו שכת*א לבטו בוזאה
 - -- הדור רה דחה זכימא לע הטוחשה
 רופצה - --- 7-77 דדדדה

 ----רררדדדחה תובג - ₪777 7

 הנש ינב - - ---- רדר דררדד

 יש 2[ דחא ןמש =-- - 2-55 -

 - - רה רדר יה רד דהח וטחשי
 --- רדר דד חהד םששאכ - - - - -

 5 האג. ב ₪

 4. םכירופצ 61, 63: 64, 65.66, 127, 183,221.  ץעו --ע 7.
.146.14 

 5. וטחשו -- ש ,7.
 שה 6

 6. סבתא לבטו טק. 184 2
 7. רהטמה לע , 1.

 9. תא 27-- תאו 183. | תא 4"-- תאא 1.
 . םבימימת 61. | תב -- ןב 183. | םםינורשע .

 11. חתפ הוהי -- חתפ הו ק.146. 127. | דעומ להא ,7.
 . םבשאכ -- םבשאבו 197, 24.

- 

 לא 2"- לע 27

 רופצה 3"-- פ ,5%-
 8. םבימב -- מ , 4.

 ג כ.

 170,196; 223 : םטמס 199 -- תעורצה קנומסס 80, 209. | עורצה
 -וו,6%- /

 4. חקלו -- ק ₪02. 88 899. יתש -- ינש 601.  םכירופצ 9.
 זרורהט - ו \ 109, 136, 600 65 תוגזַש. -- תורוהט 6, 9
 ף4 ג,106.112,150,152,1סָב- - ץעו --ץ ק.זג 4

 ינשו טק.זג. 103. בזאו תעלות ינשו -- בוזאו תעלות ינשו בוזאו
 זז. - תעלות -- ו, 18,84,100,168,230:249. | בוזאו

8 0 ...81 ,80 ,18 ,17 ,6 ,5 | 
 144,151,152.155:158,166,170,זדב,176, 181, 2

2 80 ,260 ,252 ,251 ,247 ,244 .228 ,227 ,226 ,22% .106 
 קזותוס 2, 82, 7: 14

 ₪. ב"ה - - ( 0 =- ןהבה \ 1. תכימ -- (6) -- תרא

 עו 80. טחשו --.טחשו רהטמל חקלו ספ. = חרא ;9 -- תאו
 69. | רופצה -- וו 2 158, 168, 185, 180, 196 9

 2%3. | תחאה -- ה , 191.  שרח ילכ -- פרח לכ 4.  שרח--
 סרה 150. | לע ,109. | םבייח -- םכיבר 2%2 -- םכייחא 9.

 5,6. רפצה -- (7) -- תחאה ,6

 6. חרא -- תראו 60, 84, 602 -- תאא 81,065. | רפצה 1"--
 רפיצה 1ֶפַג -- רופצה 6. 0, 17, 18, 60, 75, 80, 81, 84,

 100 132, 150, 260 ; קחותס 126. התא -- ותא 136.  ץע תאו

 -- ץעו זזז. ץע קתתמס ןנע 173 --ז'ע 2 תאו 2-4

 תעלותה -- ה ;1997-- | ; 1, 18, 107, 109 -- תע ; 9. | בזאה -
 < -- בוזאה בזאה 256 -- בוזאה 1, 42 5, 6; ), 17, 18, 60 80, 81,
1 ,1 ,3+ .1 ,107 ,80 

 186,189,193, 196, 225, 232, 248, 21, 200, 100, 48 2 ; קזוזהס
 94,168. | םכתוא 1טק. ע86 12% --) 1, 0:0: 69: 5

144 ,136 ,100 ,108 ,107 ,5( ,84 ,81 ,90 

 ו51,155,158,166,168,170,173,181,185), 180,196, 200 6
 227: 220, 212, 244: 252, 250, 282, 600 6( וחזק. תטתס 4.



 ו:

 ןזא ךונת לע ןהכה ןתנו שפסשאה שכדמ ןהכה חקלו
 ןאהב לעו תינמיה ודי ןאהב לעו תינמיה רהטמה
 יכע קציו ןמשה גלמ ןהכה חקלו = ! זרינמיה ולגר

 ועבצא תרא ןהכה ירבטו + ערילאמשה ןהכה ףּכ -
 קרזהו תרילאמשה ופכ 'לע רשא ןמשה ןמ תינמיה
 רתימו : הוהי ינפל סכימעפ עבש ועבצאב ןמשה ןמ
 רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתי ופכ לע רשא ןמשה
 תינמיה ולגר ןאהב לעו תינמיה ודי ןאהב לעו תינמיה

 ןהכה ףכ לע רשא ןמשב רתונהו : שכשאה פכד לע
 : הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו רהטמה שאר לע ןחי
 ותאמטמ רהטמה לע רפכו תאטחה תא ןהכה השעו
 הלעה תא ןהכה הלעהו : הלעה תא טחשי רחאו
 ןהכה וילע רפכו %%%% %%%%* החבזמה החנמה תאו

 שבכ חקלו תגשמ ודי ןיאו אוה לד שאו : רהטו
 דחא תלס ןורשעו וילע רפכל הפונתל שכשא דחא
 ינש וא םכירת יתשו + ןמש גלו החנמל ןמשב לולב
 דחאהו תאטח דחא היהו ודי גישת רשא הנוי ינב
 ללא .ותרהטל ינימשה שכויב שכתא איבהו : קרלע
 חקלו |: קדוהי ינפל דעומ רהא חתפ ללא ןהכה
 זכתא ףינהו ןמשה גל תאו ששאה שבכ תא ןהכה
 םששאה שבכ תא טחשו : הוהי יגפל הפונח ןהכה
 רהטמה ןזא ךונת לע ןתנו שכשאה כדמ ןהכה חקלו
 ולגר ן*הב רעו זרינמיה ודי ן*הב "רעו תרינמיה
 ןהכה ףכ -לע ןהכה קצי ןמשה ןמו :  תרינמיה
 ןמשה ןמ תינמיה ועבצאב ןהכה הזהו ! תילאמשה
 : הוהי ינפל שכימעפ עבש תילאמשה ופכ לע רשא
 ןזא ךונת לע ופכ לע רשא ןמשה ןמ ןהכה ןתנו
 ןאתב רעו תינמיה ודי ןאהב לעו תינמ'ה רהטמה

 תג כ עב

 רהטמה -- ר 9 -- 0ק. 45 140. ותאמושממ 9
 הלעה ,, 99 -- הלועה 69. 193, 55.

 20. הלועה 69.129,193. | החבזמה --ז קוותס נ 3.  ןהכה
 0 רהטו , 6.

 21. -רגישמ 14 חקלו -- חקלו יתשל 109.  דחא שבכ <

 שבכ דחא 10.  םכשא -- םכשאל 1 -- טק.
 הפונתל --- ונתל ₪02.45 15%. >  רפכל -- רפכל ינפל ָסָג --
 רפכל וילע 5.  ןרשעו 5, 77: 200, 236, 9

 247, 300, 601, 602, 615, 63 : םטמס 0 1 זרלופ

 129,194. ןמשב לולב דהא טק. 146. 611344660 172. | החנמל --

 4132. גלו -- דחא גולו 109 -- דחא גלו 17 -- אאא גולו 9

 -- גבולו 95, 108,132, 13, 106 כ סוס 10% -- ב טק. 4.

 22. םבירת , 12 -- םכירות 9 60 84, ָ,ָ,,,, 79
 192, 196, 220, 4 הלוע 69, 84, 2 4

 21. םםתוא פג. | ינימשה -- ינמשה 109 -- יעבשה %

 לא 1%, 104. | לא 2", 194. הזחי ינפל-, זס.
 22: 24. ףינהו - - (דז ) - - להא טפו

 24. שבכ -- שבכה 223, 600. = בול 0
 132,193,196,226,247,248. | ףינהו --ו,191.  םכתא 3

 -- 52 75 -- םכתא נהו 129. | ןהבה םכתא ₪ םכתא ןהכה 9.
 ןהכה , 1- ;

 2%. טחשו -- טחשו ןהכה חקלו 10ֶפ -- טחשו ינפל 7.
 םכשאה שכדמ ןהכה חקלו , 69. | חקלו -- חקלו ןתנו 4. | ןהכה
 4199. ןזוא 1ס3, 690 תגזַק. | רהטמה -- רהטמה ןרהא 4

 תינמיה 1", 84,176. | לעו :"--ו, 80,181,199. | תינמיה ודי
 ןהב לעו , 129. | ודי -- ולגר 107. | לעו 27-- לעוא 7.

 ןהב 2"-- ןהוב \-
 26. ןמשה ,ז57.י  קצוי וז 1.

 תילאמשה -- א ,-
 27. .ןמ -- ןמו 9

 םכימעפ , 0.

 28. ןמשה ןמ ןהכה ןתנו ₪0. =
 לע ז" 0/6 לא 14. | ופכ קעועגס ןיפכ 4

 (גק. 6 103. לעו 1"- ו ,5
 עזומס ולגר סב. לע -- לא 0%.

 לע ;196. | ןהבה' ףכ לע ,

 תרילאמשה -- א ,5%

 ןתנו טק. ג
 לעיל 4.5 א
 ןקב 1595 | הל

 םבח 2

9 

7 

7 

1. 

\ 8 202 

 =- ךאנת לע %%*% - - - 7777 -

 הב וע -== == = ןוהב ( 57 --ההד - ו

 - רד - חחח חח חה עבש %%%%%% - - - -

 7 ךה - ראנר <= יו ו

 == ה .[ההב/ = דירק | יקב 0

 ---רד-רדחה הוהי ינפל - - - - - 777 7

 החאאו<-- ו = הר דש

 - קר קח -ח דחה 7 ל

 - חח חח ךאנת - - - הוד וה הוה ה ןחוהק

 יא ןההב ==( 4 ד רו ב 4-7

 -- ךפמת -------ררד דר דחח

 פו ו ןוהב -"- = - = הרר הפח

 5 בז ג ג ₪

 14. ךנת , 61. = תינמיה 1%-- תינימיה 65, 127. = לעו -- כ ,.
 תינמיה 2% 6 3%-- תינימיה

 תילאמשה -- א , 66 -- ,1.
 תינמיה -- תינימיה 7-

 ודי -- ודא 5.
 15. ףכ לע ,6

 16. ןהכה -- כה ק.
 תילאמשה -- * 1.

 17. ןהכה ןתי ,7-

 15. קב 2
 19. השעו -- ש , 5. ןהכה \ 7-

 25%. 1-רינמיה 1% 2% 65 3%-- תירינימיה 1.
 27. 1-רינימיה 127, 14.

 28. רינמיה 1% 2% 6% 3" -- תרינימיה 7.

 תינמיה 1%, 2% 65 37-- תינימיה 7.

 קטש פוש כאב יט וע נע עס צב םקנמכננקמ ננו העוז כצט ינרגופקנענ נצ שממנה נוקט זנבו כ ואנטי

 אפ

 14. ןהבה 1" | 14. , םםשאה -- שא טק. ד 5.
 ךונת -- ךונת לע שבשאה םכדמ ךונת 17.

 לעו 1%-- ו 181. | ודי 18 --[0ק.1

 1%. ןהכה ,125. | גלמ -- גלמ םכדמ זז -- גולמ 6%
 10- ןמשה -- ה ,74. קציו . 95 -- ןתנו קציו 132 -- ןתנו

 69. תילאמשה -- א ,6 :
 16. תא ןהכה = ןהכה תא ף. | תינמיה , 4

 ןמו 135.  ןמשה 1%--ה 6אססמ8 [טק.186 0.
 75.  ועבצאב ןמשה ןמ הוהו ,7.

 18%. | םבימעפ -- םבימעפ פל
 17. ןמשה 56 84. | רשא ןמשה , 14.  ופכ -- ןהכה ףכ 9.

 ןהכה -- ה ד" טק. 48 2. | ךונת לע , 84. = ךונת , 6.
 !-רינמיה ז% 58 83 -- תרינמיה מה 4. | ודי -- ודיה 107. | ודי

 ןהב לעו תרינמיה , 0. ןהב 2"; 69 -- ב קזוממס כ 2.
 תינמיה 3"-- מי 0ק.ז8 100. | לע 3"-- לעו 120. | םכד לע

 -- םבד םכוקמ לע 248,253. | םכשאה םכד לע , 6.
 18. רתנהו 1,5,18,100,111,132,1136 6 6

 לע ןהכה
 ןהפה 27

 ןמ ד" קצותופ
 ןמשה ----- רשא
 ועבצאב -- ועבצאב רשא

 251.260. | ןמשב -- ןמשה ןמ ז, 227 -- ןמשהמ 239. | רשא
 ל-1 ןתי , 7. | רפכו -

 רפכל 191. --: -.ןהבה 2" ₪
 19. לע רפכו תראטחה , 8. +  רפכו -- הכה רפכו זז.



 אזצ 23 ו:

 רתונהו ! ששאה שכד םוקמ רע זרינמיה ולגר
 רהטמה שאר לע ןתי ןהכה ףכ לע רשא ןמשה ןמ
 ןמ דחאה תרא קרשעו |! זדוהי ינפל וילע רפכל
 זרא :ודי גישת רשאמ הנויה ינב ןמ וא כירתה
 הלע דחאה תאו תאטח דחאה תא ודי גישת רשא
 ! קדוה' ינפל רהטמה לע ןהכה רפכו החנמה רע
 ודי גישת אל רשא תערצ עגנ וב רשא תרות תאז
 :רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו ! ותרהטב

 הזחאל שככל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואבת יכ
 רשא אבו ! שככתזחא ץרא תיבב תערצ+עגנ יתתנו
 ! תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול
 ןהכה א*בי םפרטב זריבה תרא ונפו ןהכה קדוצו
 %רחאו תיבב רשא לכ אמטי אלו עגנה תא תוארל
 %%6%% קדארו ! תיבה תא תוארל ןהכה א*בי ןכ

 זררורעקש זריבה זראריקב עגנה קדנהו עגנה תא
 ! ריקה ןמ לרפש ןהיארמו ת*מדמדא וא תאקרקרי
 זרא ריגפהו תיבה חתפ לא תיבה ןמ ןהכה אציו
 יעיבשה םכויב ןהכה בשו + כימי ערעבש זריבה
 קדוצו + תיבה ת*ריקב עגנה קדשפ קדנהו קדארו
 וכילשהו עגנה ןהב רשא םכינבאה תא וצלחו ןהכה
 תראו ! אמט םכוקמ ירא ריעל ץוחמ ללא ןהתא
 רשא רפעה תא וכפשו ביבס זריבמ *עצקי זריבה
 וחקלו !אמט םוקמ ירא ריעל ץוחמ ללא וצצקה
 רפעו םשינבאה תרחת 'רא ואיבהו זרורחא םינבא
 עגנה בושי שכאו + זריבה זרא *חטו *חקי רחא
 תוצקה ירחאו םעכינבאה תא *ץלח *רחא תיבב חרפו
 קדנהו הארו ןהכה אבו :חוטה ירחאו תיבה תא

 את כ

 רחאו -= ירחאו 60, 136, 1:
 ןכ רחאו -- ןכירחאו

 ז3- תיבב -- תינב 71.

 קחמס 107 -- ר קי. 14. 9 4

 152,196. | אבי 27-- אובי 300. | ןהכה 3", 110. | תוארל 2"
5 - 

 27- הארו 1םק- דג זק עגנה הנהו 60, 136. 3" ערנהו 1"
 -- עגנה ענה 10. 8 תריקב -- תוריקב 6, 0, 14, 17, 18, 80, 1

 84,108,112,184,193,251, 253 -- תורקב 69. = תרורעקש --
 ו. 4: 17; 80, 7ֶ10, 100,111, 150, 152,181, 227,237, 248, 5%

 601, 603, 615 --,תרורעקש 18, 19 -- תורורעש 2

 193,196. | תוקרקרי 1, 6, , 60, 80, 81 0,

 132,193, 2493 קחתחס 82. | וא תקרקרי -- וא ,תקרקר* וא -.
 תרמדמדא -- תומדמדא 6. 9, 69,780, 84, 108, 120, 132, סב --
 תמד טק. 14 4 ןהיארמו -- * \ 2: 2 9; 18, 69 12

 199, 200. | לפש ןהיארמו -- לפש ןהארמו לפש ןהארמו 4.
 38. ןהכה \ 69 -- כ ₪ק. 168 116. | תרויבה חתפ לא , \.
 חהתפ , 4. .תריבה חתפ , 7. ריבה תא ריגפהו , 4.

 תריבה 3", 80. - תעבש -- ת טק. ז7ג=

 29. ןהכה 515 69. | הארו , 189 -- [טק.148 128.  השפ -
 השפ אל :סְק. | תריקב -- * , 158 -< תוריקב 61, 20

 132,193,196 : קצומס 80 -- תורקב

 40. רא \ 232 -- רשא תרא

 ןהתא -- ] . 173 -- קזומס םכהתא 6.

 ריעל -- הנחמל 6%.
 41. שסתו. , 242 -- 22 140. | עצקי תיבה תאו טק." 1

 עצקי -- עיצקי 6. 9, 17, 69, 75: 80, 89, 95, 107, 108, 10, זז

0 ,+ ,,,,, 0 111,129,132,116,150 

 קזונתס 81, 94 -- וע'צקי 153. | ביבס 218 176 -- ריבס

 פשו ביבס 0. 84 4 תרא לוג - לא 1

 אמט - --- לא ק.זג6 17%. | לא ריעל ץוחמ , 196. | ריעל ,
 109 -- ריעל .לא 1%% -- הנחמל

 42. תורחא -- ו \ 4,109. | ואיבהו -- איבהו %, 69 -- וכילשהו
 81. | םכינבאה -- ה . 2446. | הק .זזמ תא

 43. רחא טק. 36 82. ץלח קזמהס ץליח 80. תא 9

 תריבה תא תוצקה ירחאו ,166. = 208 תוצקה 11.11 636 ף-
 ירחאו 2"-- '

 43: 44. אבו -- - רא 9%

 ובילשהו -- .9, 
 ריעל ץוחמ לא 5: %

 תרא 2%

12 

+3 

 צה זז ₪ סע א 4

 3 א

.4( 5 

 ו ול 2-2 זר = ןש|=%' ןמשב

 0 יא ברב ב טיב ינב \מ = - == =

 = רה לע %%%% - = = 7 77

 5 ורצו או -בוב 7-20 וש

 ו וב 2 < בו ברובו 9
 ד אובי = -
 קש = תרוריקב = 0 - יש בש
 ו = = ןהאארמו תומדמדא וא תוקרקרי

 2 - תובל 5 לש -

 ---רררדדדדרררדה ועצקי = - -
 < - וציקה

 ון רוכב - חשו ךחקי - = -
 --הרר דד דהדהד וצלח ירחא - - - - -

 ה להוט ה כ

 5 ב זה.

 . חרא השעו -- תא אאאא השעו 127.  דחאה - ה 61-

 דחא (טק. 284. 724.

 32. ותרהטב -- ותרהטל 1.
 36. עגנה -- עגאנה 71.

 . וצלחו 65. - ריעל ;,
 41. תריבה תאו -- איבהא תאאו) 1.

 תריבמ -- מ טק. ז4= 714.

 43. וצלח 65. - תשה -- חטסחח 14

 24. הזחאל -- הזחאהל 1.

 37. תומדמדא -- תודמדא 2.

 ועצקי 0.18 71.

 עשב ננה קנת כשהה ככ ב בבר כיל דג ככה כ: אגב אמ בב בל מ בק ו כ ככ ב בגב כג כנ- שמ = כ-גב- ם-בו:בכבאבכ-

 עפה

 29. רתנהו 5,189, +, 6
 ןמ 160. -רשא 199. לע 170129. ןהבה | 80. לע 2"

 -- לע ןהכה 9.
 20. םבירתה ןמ דחאה תא השעו ₪ק.185 15%. תא ,00

 120,150. | דחאה -- ה .109,150. | םכירותה ף, 69, 80
 170 193,196. | רשאמ -- רשאכ +.

 21. גישת ,176. | ודי -- דחא היהו ודי 151. | תאטח דחאה
 תאו,129. - הלוע 60,107,129,191. - לע 1"--ןמ 248. \
 תחנמה -- החנמה ןהכה 69 --החנמה א%%% 107 ---הח טק. 0
 81. | לע ןהכה רפכו החנמה , 129. | רהטמה לע ןהכה רפכו 2

 16. ןהכה (ג52 -- ה 1" תמחמס ע 14. לע 2".
 רהטמה =-- שט ,1:

 32. זררות -- ו ,109 -- תרותה 81,120. | וב רשא , 6.
 ו

 23. 2 לא 88 ןענכ 00.34 (טק.185 102. ןרהא לאו ,-

 34. ואובת 9. | לא . 69- | ץרא , 80 84 --ץראה 2
 ןתונ 9. 193. | םככל ,18 -- כ ₪ק.146 9. | הוחאל םבכל

 36 168.  הזוחאל זס.  יתתנו -- יתתנו תו 129. | םככתוחא
 =- ת \ 84 -- םככתווחא 9: 152

 25. עגנכ --עגנב 80,109. | הארנ -- א קזומס ע 14. | יל
 קזנזמס ול 4 :

 36. הוצו -- ה ;129. | ונפו ןהכה ל 80. | חרא ז", 6.
 אבי 15-- אובי 9. | ןהכה 2"-- ןהכה לא 80,1%0. | תוארל ג
 א 69 -- ! 2: 136, 158, 18, 260, 600 גחגזפ. (ז6) -- זרא

 תוארל -- , 18,142, 6ס0 עתגַפ. 616. | עגנה --עגנה תיבה ג



 ו:

 אמט תיבב אוה תראממ תערצ תיבב עגנה קדשפ
 תאו ויצע תאו ונבא תא תיבה תא *ץתנו :אוה
 פכוקמ לא ריעל ץוחמ לא *איצוהו תיבה רפע לכ
 אמשי ותא ריגפה ימ: לכ תיבה לא אבהו ! אמט
 לכאהו וידגב תא סבכ' תיבב בכשהו !ברעה דע
 הארו ןהכה א*ב' אב םשכאו + וידגב תא סבכי תיבב
 תיבה תא חטה ירחא תיבב עגנה השפ אל הנהו
 %חקלו : עגנה אפרנ יכ זריבה תרא ןהכה רהטו

 תעלות ינשו זרא ץעו םכירפצ יתש תיבה תא אטחל
 שרח ילכ לא תחאה ר*פצה תא טחשו : באזאו

 בזאה תאו זראה ץע תא חקלו : םכייח זכימ לע
 שכתא לבטו היחה ראפצה תאו תעלותה ינש תאו
 'לא זרזהו םכייחה שכימבו קדטוחשה ראפצה םכדב
 רופצה סכדב תיבה תא אטחו : שימעפ עבש תיבה
 בזאבו זראה ץעבו זריחה ר*פצבו שכייחה סכימבו
 ללא קריחה ר*אפצה קרא חלשו : תעלותה ינשבו
 : רהטו תיבה לע רפכו הדשה ינפ לא ריעל ץוחמ

 5 24 זץ זו או

 = ₪ "7-0 ד כ 0 ה וכ ל ₪
 ו

 וס קילו | הרוש רופצה תאו בוזאה תאו תעלותה
 נע - - - -- ההד הרה ההה רופצה - -
 ו ₪ == = = 5 5 0 ₪ חש = חס הוה = ₪5 ₪

 ינשו<----דהרה-ד רופצבו - - - - - -

 4 כמ כ 3 8 ו ל לע - = == =

 ו תערצו < ==- = = 5 55 תרערצלו . : קתנלו .תערצה .עגג לכל הרתה
 ! זררהבלו זרחפסלו זראשלו |: זריבלו דגבה
 וודה שר ל = רוהטה - - == 7707 [רוזהל 57  אררות תאז ר*הטה םכויבו אמטה זכויב ערארוהל
 ! רערצה

 + 8 128 1. תקפה.

 196, 256 ; קזגמס 94 -- בזאאה 4 תעלותה -- 7

 109,150,157. | רפצה 1%"-- רופצה 1, 60,759, 80
 120; 132, 192, 196 : קעומס 81 -- ה ; 9 -- רפצרה זז

 םכתא , 109 -- םכתוא 13, 223 : קנס 80, 94. | םכדב ,

 -- תאו 6). - רפצה 2%"-- רופצה 17, 69, 75, 80, 4,
 100,120,112,168,103,196 ; קממס 8:1. הטוחשה -- ו ,9
,244 ,227 ,22% ,210 ,172 ,152 ,111,150 ,110 ,107,108 ,80 ,75 

 260. | םכימבו --ו .\ 6. = םםייחה -- ה. 18. לא -- לע %
 81 -- תא 84, קנס 3 -- ל טק. 140 6. |

 52. תריבה תא אטחו -- אטהו םבימעפ עבש תיבה תא אטחו

 תיבה תא 80. | םכדב -- םכדיב 196. | רופצה -- - -%
2 ,244 ,104,107,110,111,112,136,150,157,168,18%,186 

 256, 260, 282 ; קזנתס 8 ; 076 ף9 -- הטוחשה רופצה 12
 םכייחה -- ה ; 18 -- םכיחה 251. | רופצבו 6, 17, 69, 84, 9
 108,100,120,112,152,181,101 3: קתתס 81. | היחה -- היחה

 * לא ריעל ץוחמ לא גנג -- הייחה 18,120, 152 -- טק." 4.
 ץעבו -- ב , 162. = וראה -- ה ,196. | בזאבו זראה -- אזראה
 בוזאבו 2 בזאבו , 69, 109 -- בוזאו 199 -- בוזאבו +, 6%
 גל 80. 91, 91. ז08) זנס,דדד 20130 סמ 1%

 172, 181, 193, 196. 248, 2%1, 260 ; 10156 (. תעלותה -- -

 5: 107,100 150 -- ה ; 120 -- טק. 141. 4.

 53. רופצה 17, 60, 81, 84, 8, 108,100, 120,181,101,

 260 : קזנתס 0. היחה , ז:ז -- היחה 4. לא 1

 ריעל ץוחמ לא , 189. | לא 27-- לע 6
 54. הרותה -- תררות 80. | עגנ לכל -- עגנ לכל עגנ זס

 תרערצה (טע. 14. 4.

 55. דגבה -- דגבה תיבה 5. תיבלו -- לו טק. 45 0.
 56. תראשלו -- ת ; 69. | תחפסלו ₪ תחספלו 84. | תרהבלו

 טק. 3 14. |

 57+ תרוהל - ו \ 4. 5.14, 100,111, 170, 227, 228 -- תורוהלו
 9, 153 -- תרוהלו 136 -- תורהלו 81 -- תורוהל 2 6
 249 - תורהל 107 1% 120,150,22ף. | םםויבו -- םכויב 4

 רהטה , 181 -- רוהטה 1: 42 6, 0, 17, 18, 69, 75, 80, 81, 84,"

 ןס4,וסק 108,111, ,,, 0%
 227, 212; 244, 2%1, 266, 200 ; קוותס 109,158. תרות -ו

0 

 8 ג.

 44. ודרפ -- פ \ 65 -- ר טק. 74

 45. ואיצוהו -- * . 4-

 46. ריגפה -- וריגסה 65,183. -  אמטי -- שט 4.
 47. תיבב 2"-- תיב 1טְק. ג 48. חטה -- חטח

 49. םבירופצ 61. 63: 64; 65, 66, 127,183,221.  זרא -- ר שק.

 ע 4

 51. בוזאה -- בוזוה 66 -- באוזאה 61. = עבש -- תעבש
 52. ינשו -- ינשבו 61, 62, 64, 6, 66, 127, 4

 53. הייחה 1. 54. תרערצו -- תערצה 64, 127, 4
 56. זרחפסלו -- ח קת. 4

 57. תורוהל -- תורועל 64 -- תורוהלו 1.

 עפה.

 44. זרראממ -- ר , 9. אוה ד" 5, 81, 81,101 7
 -- איה 6,9,14,17,112,116  קזנמס 80. | תיבב 2",

 14 אמט תיבב --- אמט א תיבב 1:

 45. זרא 2" \ 178 -- תאו :20. | וןיצע תאו ם 223. "פע
 ,193. תיבה 2", 107. | איצוהו -- ןהתא איצוהו 1891. | ריעל

 109 -- ריעל הנחמל 107 -- טק. 140 זֶדָב. אממ ,6
 46. אבהו -- אבהו רפע 14. ותא , 84 -- ותוא 4

 אממי -- אמטו 389 4. /

 47. בכזשהו 101. 'תרא 1" < 4, 0260, 79; 04,182. זירא
 וידגב 1%-- וידגב תא וידגב 196. | לכואהו זֶסָג- 4 תא 2", 4

 94,104,151,200. - וידגב - - - לכאהו , 109 -- ל
 48. אוב אובי 84, 216 ; 1076 714. הארו -- הנהו

 הארו 164 -- ןהכה הארו 18. | אל ,107. | חריבב ,
 חטה -- חטה תיבב 107 -- חוטה 6, 69, 84, 108, 109 22

 189: קתומס :,80. | תרא 2"-- תרא רצלו 106. - עגנה -
 עגנה תא

 49. אטחל -- תאטחל 196. | יתש --ית גס. 246 4.
 . םירופצ 9, - ץעו - ו .199 -- ץעו תעו תרוהט תויח 4
 זרעלות -- ו ,\ 80,107, בוזאו 4, 6, 14, 18, 80, 1.

,144 .84,106,107,108,100,110,111,120,112,136 

2 ,261 ,260 ,266 ,248 ,244 ,230 ,212 ,227 ,225 ,166,101,196 

603 ,602 ,601 ,100 ,288 ,286 ,284 ,284 ,282 ,270 :277 .271 
 קזגתגס 82,168 ; 101146 4

 רופצה 17, 18, 6, 75, 81, 8 0

 120,116,181,1ס3, 196, 227, 248, 261, 260 ; קצות 2.

 תחאה -- דחאה היחה 80. | לא -- לא תא 107. | 'לכ--'.
 100,176. | שרח --פרה 9,136. לע --ע ק. 4 89

 --לא 69. םכיח ₪26 םכיח 7 |

 51. זראה -- ה ,- בוזאה 4, 6, 0, 17, וכו 19

,+ 1 ,1 

50. 00 | 



 / 8 ב ה 4]

 שי א

 - 0 ל 1,2 ורבד !רמאל ןרהַא סאו הדשמ לרא הוהי רבדיו
 היהי יכ שיא שיא שכהאלא עכתרמאו לארשי ינב לא
 ותאמט ?דיהת תאזו :! אוה אמט ובוז ורשבמ בז
 ובוזמ ורשב שיתחה וא ובוז תא ורשב רר ובווב

 בזה וילע בכשי רשא בכשמה ללב :אוה ותאמט
 רשא שיאו : אמטי וילע בשי רשא ילכה לכו אמטי
 דע אמטו םכמב ץחרו וידגב סבכי ובכשמב עגו
 סבכי .בוח רילע בשי רשא ילכה לע בשיחו : : ברעה

 רשבב עגנהו !ברעה דע אמטו שכימב ץחרו וידגב
 יכו: ! ברעה דע אמטו םכימב ץחרו וידגב פבכ* בזה

 דע אמטו םשכימב ץחרו וידגב סבכו רוהטב בזה קרי

 : אמטי בזה וילע בכר' רשא בכרמה לכו : ברעה
 ברעה דע אמטי ויתחת היהי רשא לכב עגנה לכו
 דע אמטו שכימב ץחרו וידגב סבכי סכתוא אשונהו
 ןכימב ףטש אל וידיו בזה וב עגו רשא לכו +! ברעה
 ילכו + ברעה דע אמטו שכימב ץחרו וידגב סבכו
 ףטשי ץע ילכ לכו רבשי בזה וב עגי רשא שרח
 שימי תעבש ול רפפו ובוזמ בזה רהטי יכו ! םימב
 שכיח שכימב ורשב ** ץחרו וידגב סבכו ותרהטל
 ינש וא שכירת יתש ול חקי ינימשה סויבו :רהטו
 זכנתנו דעומ להא חתפ לא הוהי ינפל אבו הנוי ינב
 דחאהו תאטח דחא ןהכה שתא השעו :ןהכה לא

 יכ שיאו : ובוזמ הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו הלע
 ורשב לכ תא זכימב ץחרו ערז תבכש ונממ אצה

 תש

 8. 00. ,157.176 --[טק. 14. 10ָב. י'כ)-- 152.0 קורו
 ם,ולכו20 בזה םעתפ =כוה רוהטב -- ו, 7%

 18%, 226, 300 -- ותרהטב 106. | סבכו -- םבכ 193.  אמטו
 -- אמ 00. 84 4

 9. סת. , +.

 ףט8סנסע עץ0668 071.

 לכו -- ו ,2
 ביה 1

 1מ%61 בכרמה 65 לבו

 זס. לכו -- רשא לכו 109. | .עגונה ף,239. | לכב -- ל ₪
 136 10%. | רשא לכב = לכב רשא 4. | רשא -- ר א שב
 15 160. | .ויתחת היהי = היהי ויתחת ףפ. -ברעה דע אמטי ויתחת

 הנק. 181. 00100045 אשונהו ברעה דע אמטי , 4

 .אשנהו 5, 6, , 18, 80, 81, 82, 4, + 6 0

 152: 159, 168,170, 227, 230; 100, 650 2, 683. | םכתוא -ו,
 6 69, 75, 80, 81, 84, 9, 107, 108, 100, זז, 120

20 ,260 ,227 ,226 ,80,196 ,168,170 ,150,151,158 ,144 ,136 

 288, 601, 602, 603, ןירגב . .540- 1 חיו קש 41: 6.

 םבימב , 6. ,

 וי 00 0 עכו 00 וכ 8 יךידל --יזדינ 6907
 166, 600 גז, | םבימב 2"-- םכימב ורשב 69. | מטו םכימב

 נס. 18 4.

 12. ילכו -- ילכ ילכו 12 -- ולכו 189. | שרח י טק. 13. 00ת-
 תוקגש 1:73. שרה --פרה 153. בזה , 60. | רבשי-- אמטי

 רבשי 05. = ץע ילכ לכו הבשי טק. 12.-. 14.  /ילכ לכו -- שא לכו
 ילכ 132.  ץע ילב -- ץע שרח ילכ

 13. ובוזמ -- ובזמ 69, 100, 152, 226, 239 -- בוז טק. עץ 4

 םבימי ,9.  ורשב ,109. | םבימב ורשב -- םכימב ורשב םכימב"
 נזנ --ורשב םכימב 6.

 14. םכירות ף, 60,80,108,120.132, 152,191,106, 1023 ג
 קומס 99. ינב ;196. אבו -- ואבו 99. | הוהי טק."

 םכנתנו םזגתוס םכתתנו 4.

 זף. םםתא , 189 -- םכתוא 95 -- םכ 6% ןהכה םכתא הע.

 80 10%. | דחאהו -- ה , 69,199. | הלע -- הלועל 18 - הלעל

 199 - הלוע 6, 69, 84,109 193 ג (סעז6 8-5 טק. ץ, 4

 הוהי ינפל ,129. | ובזמ 69, 109, 24

 16. יכ--רשא 69. | ערז , 18).  םכימב -- םכימב שב
 [רא עם 5. לכ 607 2

13 

14 

18 

106 

61 

 -- הדחה - םתלא ----רדהדה ידה

 ו שםותחא ₪ - 777777 חה

 ובוזמ ורשב שכיתחה וא ורשב בז ימי לכ אוה אמט
 ל ב ב 2 בכח כ כ ב שב ₪  =ש' "בג 0 איה )ב4 = ג(" ג

 ו כ בוב םבב" - כ

 ו-2 ריש = שתאא אשאנהו

 ו ב מה ₪ ביש

 יו ו לב ליש + ה 5 סבכי

 ו ו יש. =ב == תא - - - - -7 דחה ד

 ו כ ב ו 2

 ו כ 2 כ רש ₪ - - הנממ - - -

 5 ד 42

 3. םבותח -- םכותחה 64. = ותאמט - - (8) - - אוה 1.
 בוז םכיתחה -- םבותח 197, 14.

 4. ילכה -- אילכה -.
 5. שיאו -- שיאא%א) 714

 6. בשיחו < בישהו

 זז .יידצב , 7: 13. וידגב -- וידגנב תא 7.
 1%. דחא -- דחאה 197, 1. רחאו -- דחאהו 1

 16. הנממ -- ונממ 61, 63, 64, 6%, 66, 127; +

 ובבשמב -- כ , 6.

 10. אשונהו 61, 2

 אפפאי

 1. לאו -- ו, 132 -- לאו רמאל 14
 2. ורבד --ו ,129. | םכתרמאו -- םכ \ 60, 84,1זז -- קו

 146 189 2. םכהלא 10766 םככלא 15% -- םםבהילא 0, 69
 9ס,:00.152,157. שיא 2", 136. ובז 100,248. אמט -

 אמט וב 14. |

 3. היהת -- ת היהת זנז. | ותאמט 1%--ותאמוט ף, | ובזב

 וי וספו | רה 1 -- רד נק =- דר 2 םתע6 52. בוז תא =
 109 --ובוזמ 84,150.  ובז 226.  ורשב 2"--ורשב תא 3

 -- ; 9.  ובוזמ -=ובומ 100, 232, 248--ובוזמ ןמ 5.  ותאמט 2"
 -- אמט 69 -- ותאמוט 9. | אוה -- איה 6 :

 4. לב , 129 -- לכו +,
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 בזוח ,
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 קדיהי רשא רוע לכו דגב לכו :ברעה דע אמטו
 ! ברעה דע :קומטו שימב םבכו ערז זרבכש וילע

 וצחרו ערז תבכש קרתא *שיא בכשי רשא קרשאו
 פכד הבאז היהת יכ השאו :ברעה דע ואמטו שכימב
 קרתדנב קדיהת זםכימי תעבש קדרשבב הבאז זדיהי
 בכשת רשא לכו :ברעה דע אמטי הב עגנה לכו
 ; אמטי וילע בשת רשא לכו אמטי קדתדנב וילע
 אמטו שכימב ץחרו וידגב פבכי הבכשמב עגנה לכו
 וילע בשת רשא ילכ* לכב עגנה לכו + ברעה דע
 שאו :ברעה דע אמטו םכימב ץחרו וידגב סבכי
 תבשי אוה רשא ילכה רע וא אוה *בכשמה לע
 בכשי בכש שאו ! ברעה דע אמטי וב ועגנב וילע
 זכימי תעבש אמטו וילע התדנ *יהתו התא *שיא
 יכ קדשאו !.אמטי וילע בכשי רשא בכשמה לכו
 יכ וא התדנ תע אלב שיבר שימי קדמד בוז בוז

 קרתדנ ימיכ קדתאמט בוז ימי לכ התדנ לע בוזת
 ולע בכשת רשא בכשמה לכ !אוה האמט היהת
 ילכה לכו הדל הדיח הדתדנ בכשמב הבוז מו לב
 לכו : התדנ תאמטכ היהי אמט וילע בשת רשא

 אמטו שכימב ץחרו וידגב סבכו אמטי שאב עגונה
 תעבש הל הרפסו הבוזמ הרהט שאו !ברעה דע

 יתש הל חקת ינימשה םכויבו ! רהטת רחאו כימי
 ןהכה ללא שתוא האיבהו הנוי ינב ינש וא שירת
 דחאה תא ןהכה קרשעו :דעומ הא חתפ א
 ינפל ןהכה קדילע רפכו קדלע דחאה תאו תאטח

 עעפהב
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 30. ןהכה 2"-- ןהכ .
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 םכד -- דא 7.
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 29. האיבהו -- א'בהו 4

 אקכתת.

 לכו 27--וא 4. רוע -- רוע ילכ
 םכימב -- וידגב

 17. לכו :"- %
 136,61%. | סבכו -- וצחרו 9.

 -- ואמשו

 18. סת. , 1. השאו --- שיאו 4
 102.  .רשא -- כ 60, 84,

 69.  וצחרו -- ו 27 טק.ז84=
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 ואמטו -- אמטו 52, 29
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 227 ספג

 יכארשי ינב תא טכתראזהו : התאמט בוומ קדוהי
 זרא שאמטב סשתאמטב וה%מ' תלו שתאמטמ
 אצת רשאו בזה תרות תאז ! םפכותב רשא ינכשמ
 קדתדנב קדודהו ! זדב האמטל ערז תבכש ונממ
 בכשי רשא שיאלו קדבקנלו רכול ובוז תרא בזהו
 ! האמט סע

 או |
 רוט .ירחא  הרשרפה

 ןרהא ינב ינש רוט ירחא קרשמ לא קדוהי רבדיו
 השמ לא הוהי רמאיו :ותמיו הוהי ינפל שכתברקב
 שדקה לא תע לכב אאבי לאו ךיחא ןרהא לא רבד
 ןאראה לע רשא תרפכה ינפ ללא תרכרפל תיבמ
 זראזב ! תררפכה לע הארא ןנעב יכ זרומי אלו
 ליאו תאטחל רקב ןב רפב שדקה לא ןרהא אאבי
 ויהי דב יפנכמו שבלי שדק דב תנתאכ% : הלעל
 ףנצי דב תרפנצמבו רגחי דב ט*נבאבו ורשב "רע
 ! כשבלו ורשב *% תא שכימב ץחרו שכה שדק ידגב
 תאטחל זכיזע יריעש ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו
 תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו ! הלעל דחא ליאו
 ינש תא חקלו :ותיב דעבו ודעב רפכו ול רשא
 ילהא חתפ זדוהי ינפל שתא דימעהו ש*ריעשה
 לרוג תולר*ג סכ*ריעשה ינש לע ןרהא ןתנו :דעומ
 ןרהא בירקהו - :לואועל דחאי לרוגו קדוהיל דחא

 והשעו הוהיל לרוגה וילע הלע רשא ריעשה זרא
 לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו : קראטח
 לזאזעל ותא חלשל וילע רפכל הוהי ינפל יח דצמעי

 עפאב

 ןו. 244 -- שדוקה 678. | רפב -- רפב ןהכה 4 -
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 6. רשא תאטחה רפ תא ןרהא ק. 136 ןרהא זק. 1%

 :נס.  תאטחה -- ה ,- ול רש 0.138 1:0 ותיב דעבו
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 -- ה ההד ריי דידידדחחהח זס
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 ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו ! תרבדמו
 תראטחה רפ תרא טחשו ותיב דעבו ודעב רפכו
 ללעמ שא ילחג קדתהמה פתצלמ חקלו : ול רשא
 הקד םכימס תרטק וינפאח אלמו הוהי ינפלמ חבזמה
 שאה לע תרטקה תא ןתנו : תכרפל תיבט איבהו
 רשא תרפכה תרא תררטקה ןנע קרסכו הוהי ינפל
 הדוהו .רפה שכדמ חקלו = תומי .אלו תרודעה "לש
 קרוי תרפכה ינפלו המדק תרפכה ינפ לע ועבצאב
 תרא טחשו | !ועבצאב שדה ןמ טיימעפ עבש
 תיבמ לא ומד תא איבהו .שםעל רשא תאטחה ריעש
 רפה םשכדל הרשע רשאכ ומד תא קרשעו זרכרפל
 לכע רפכו : תרפכה ינפלו תרפכה לע ותא הזהו
 +-ככל םכהיעשפמו -לארשי ינב תראמטמ שדקה
 ךותב שכתא ןכשה דעומ להאל השעי ןכו שתאטח
 ואבב .דעומ להאב היהי אל שכדא לכו : שםתאמט
 דעבו ותיב דעבו ודעב רפכו ותאצ דע שדקב רפכל
 ינפל רשא חבומה ללא אציו : ללארשי להק 'רכ
 ריעשה .שכדמו רפה .שכדמ חקלו . לע רפבו שמא
 שכדה ןמ וילע הזהו : ביבס חבזמה תונרק לע ןתנו
 ינב תראמטמ ושדקו ורהטו םשכימעפ עבש ועבצאב
 דעומ להא תאו שדקה תא רפכמ הלכו | : לארש*
 ןרהא ךמסו :יחה ריעשה תא בירקהו חבזמה תאו

 וילע קרדותהו יחה ריעשה שאר לע ודי יתש תא
 *ככל סכהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תנוע לכ תא
 דיב חלשו ריעשה שאר לע זכתא ןתנו שכתאטח
 לכ תא וילע ריעשה אשנו !?קדרבדמה יתע שיא
 : רבדמב ריעשה תא חלשו הרזג ץרא לא שכתנוע

 עעתב

 -- תואמוסמ 4.
 םכהיעשפמו -- 9.

 208 לארשי ףט. עץסזפה 013

 לכל -- לכלו םכתואשטה 4.
 להאל 40146 להאב 80. | ןכושה 4. 80, 674, 675, 678 : קצנומס 8

 -- ןכאשה 239.  םכתא ,זנז -- םכ 0.145 9. ךותב 7

 -- לכב 60, קונתס 4 -- לכל 675. | םםתאמוט 120 --םכתאומט
 < 674 -- םםתואמומ 4

 17. היהי ; 675. | לכו --ו טק. 48 זז
 89 -- ואובב 677, 678. | שדוקב 4

 רעבו ותיב -- ותיב דעבו ותיב גסָק. | דעבו 2", .
 18. רפכו -- רפכל 132. | ריעשה --' . 249. לע פו

 תונרק --ו 9; 17: 18, 75, 80, 107, 109, ,,,,,6%

 220 ביבס חבזמה טק. צ8₪ 4.

 19..ןמ , 69- | םכדה . 95. | תאמוטמ 129 -- תואמוטמ %
 20. תרא 1" 6 -- 208 14-- לע 100 -- לא 193, 006

 שקדה -- ד ₪02. 146 10% -- שדוקה 678. | דעומ להא תאו
 ג 193. תראו :"-- ו \ 84 -- לאו 120, קנגס

 חבומה תאו , 1סָּג. | בירקהו -- ב ,75. | ריעשה --י ,
 21. יחה --(7) - - ךמסו , 69,120. | ריעשה -- (6) -- ךמפו
 הק. ?85 82. ןורהא 193. תש , 80. | ודי-- ידי 9
 8ז, 84, 89, 95, 107, 108, 111,132, 150, 173: 193; 4%

 221 227, 236, 219: 244, 248, 24, 2%1, 200, 6ף0 2, 11, 650'ק,

 674: 675. 677, 678, 680 ; קגגתוס 100,158,173 --= וירי טק. 786 <

 233. | ריעשה ז", 1סָג. | יחה ,12ף%. | הדותהו -- תרהדותהו

 69 -- הדתהו 674. = וילע , 600. תא -- תאו 1. לכ
 תונוע 1, 9, 17, 18: 60: 75, 84. 80, 104, 108, ,,,6

,240,251 ,247 ,244 ,232 ,227 ,196 ,150,155,158,181,103 

 674: 675: 677: 678, 680 ; ץזומוס 2,168. | לכ תאו -- לכל

 תראו - 6% ב 2%, 223. - םבהיעשפ -- * \ 249 -- וע
 םבהיעשפ 4. ןתנו -- ךמסו 176. | םםתא -- 4 --

 םכתוא 2349: 260, 678. | חלישו 120. | דיב קגנגמס דימ

 יתע , 69 -- יתיע -

 22. אשנו---אשנ טק. 26 100. | וילע --חלשו 84. ל 6.
 םכתנוע -- ת , 106 -- םכתונוע ף, 17, 69, 75, 81, 89, 109

 1, 0ְ0ְ ו,
 680 ; עומס 80. | הריזג 1.17, 60, 84, 1 2 16 102
22 ,299 ,360 ,244 ,228 ,227 ,226 ,223 ,158,160,173,196 

 674. 678, 680 ; קוגפמס ו

 ואבב ₪26 ואבל
 רעבְו ג" סמ.
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 22 חקלו ול רשא 2

 12. אולמ 61,63, 64,605, 66,127,183, 221, 361 1100.
 אולמו 61, 64, 65: 66. 127, 183, 221, 463 11000. 4.

 וינפוח -- וינפח 61, 63, 65, 66, 184, 221 -- 5 , 4.

 12. ןנע -- ןנעה 1.

 16. לא 2%-- לע 61, 69, 64, 6%, 66,127, 221, 63 1100.

 18. חרזמה --- חבזמה 61, 63, 64, 6ף, 60, 127, 221, +

 21. ודי -- וידי 61, 63: 64, 6%, 66, 127, 183, 221, 462 10,
 הדותהו -- הדותההו 66. | תונוע 61, 63: 64, ,,,2

 221, 26 110. 22. םבתונוע 64. 5.

0( 

 הע ב

 חלשל -- ה טק. 145 11/5 60 - ותוא 5
 לןאזעל 2"-- לאזאועל 199 -- לא!על 95, 120: 674-

 11. ןרהא טק. 7 4113808 173. תא 680,"1. ודעב רפכו

 תק. 13 5- רפכו -- וילע רפכו 4 טחשו -- ם עזותוס םס
 12%. - ול -- (8) -- רפכו 8 0,

 12. שא ילחג התחמה אלמ ₪8 129. - אולמ 67%. | חבומה
 קוגמס החבומה 6..  הוהי ינפלמ \ 69- = ינפלמ -- מ , 191 --

 נק. 48 173. | אולמו 152, 158, 176, 223, 216, 260
 זררוטק 678. | םכימס ,1פ3- | רכורפל

 = ג. ררטקה -- תרוטקה 678. | שאה , 8 | ןנע -- ןנע תא
 152 ' קוזחס 0- תזרררטקה 27-- תרטקה תא תרטקה 109--
 תרוטקה 678. ' תררפכה -- הרפכה 286. | רודעה -- 69

 75: 89: 95: 107: 108, 129, 144, 150 2 זו,

.251 ,239,249 ;217 
 14. םכדמ -- םכד ןמ קזוגתס 80. | לע \ 9,19% -- לע א זז.
 ינפ , --  טק. 4. 9. | תררפכה 1"-- תרופכה 264.  המדק
 109. = הזי תרפכה ינפלו --הזי תרפכה ינפלו המדק תרפכה ינפלו

 8.  עבש , 80. ועבצאב 2"-- ועבצאב ינדק .
 1%. טחשו -- טחש 10.1% 110 -- םח טק. 40 זז

 ריעש -- ריעשה 1. | תאטחה 55 89. | איבהו --+ ,7-
 ומד - - - - לא , 193 -- 28 80. | תכורפל 168. | םכדל --רפל
 תכדל 5. | ותוא 675. - לע -- לא 60,100. - תרפכה 1%-

 תכרפה 132. | תרפכה ינפלו -- תרפכה הוהי ינפלו
 16. שדוקה 678.  תאמטמ -- תאמוטמ 129 -= םכתאמשמ 0



 29 עז םתכפו

 דבה ידגב זרא טשפו דעומ 'להא כא ןרהא אבו
 ץחרו ! שש טשחינהו שדקה לא ואבב שבל רשא
 וידגב תרא שבלו שודק שכוקמב כימב ורשב זרא
 ודעב רפכו שעה תלע תאו ותלע תא השעו אציו
 ! החבזמה ריטקי תאטחה בלח תאו : שעה דעבו
 ץחרו וידגב סבכי רזאזעל ריעשה תרא חלשמהו
 ! קדנחמה דא ווב! ןכ ירחאו שכימב ורשב זרא
 אבוה רשא תאטחה ריעש תאו תאטחה רפ תראו
 זדנחמל ץוחמ ללא איצוי שדקב רפכל שמד זרא
 ! זכשרפ תאו סכרשב תאו שתרע תא שאב ופרשו
 שכימב ורשב תרא ץחרו וידגב סבכי שפתא ףרשהו
 תקחל שכל התיהו = : הנחמה לא אובי ןכ ירחאו
 זרא ונעת שדחל רושעב יעיבשה שדחב לוע
 רגהו חרזאה ושעת תצל הדכאלמ 'רכו שככיתשפנ
 רהט ל" טככילע .רפכי הזה כוון שכפכזתפ "וג
 תבש :ורהטת הוהי ינפל וככיתאטח לכמ זשסככתא
 זרקח פככיתשפנ תרא םכתינעו שככל ה ןותבש
 אלמי רשאו ותא חשמי רשא ןהכה רפכו !שםלוע
 ידגב דבה ידגב תא שבלו ויבא תחת ןהכל ודי תא
 דעומ להא תאו שדקה שדקמ תא רפכו !שדקה
 להקה סכע לכ לעו שפינהכה לעו רפכ' חבזמה תאו
 לע רפכל שלוע תקחל םסככל תאז התיהו :רפכ*
 רשאכ שעיו הנשב תחא שתאטח לכמ לארשי ינב
 : השמ תא הוהי הוצ

 עפ

 4,107,185, 260 -- ץחרו אאאא 191. תא , 0
 200, 1894.  ןכ ירחאו -- רחאו 5,109 --ןכרחאו 136 -- ןכירחאו

,244,260 ,228 ,227 ,220 ,225 ,199 ,198 ,186 ,177 :155 :5 

 אובי - 1 . 1: 4: 5: 6: 9: 17: 60, 80, 81, 84, 89. 94, 8
 "1, "5 168,186, 189, 1ס3,196. 0

 222, 210: 253: 615: 674, 680 -- 10. 14. 389 5 הנחמה --

 התיהו : הנחמה פְפ- | הנחמה לא אובי 255 5.
 20. התיהו -- ה 2" 00:18: 107. | םבכל -- םבהל סלל
 תוגז8.-- ,- תקחל , 17 -- תקוחל 120,678. שדחב םכלוע

 -- שדחב א אחשמי רשא ןהכה רפכו בע םכלוע ףפ. | םבלוע --
 ו , 1%2 -- םבלוע ל 84. | שדוחב 678.  רושעב -- ו 6

 2533 קוממס 8, םטתס 146. | שדחל -- יעיבשה שדחל 10 --
 שדוחל 152,678. - ונעת ,200. | תרא 9.  םבכיתשפנ-=

 תבביתושפנ 7. לכו -- ו . 132, 674 -- טק. 14
 אל 8 152. | הרזאה ₪6 הרזאהו 136. | רגהו-= וה 4

 שבבכותב -- ו ,7-
 30. הזה םכויב יכ ₪0ק. 86 15%. | םכבילע קצננגס כהילע 4.

 רהטל < רטהל 674. | לכמ , 69.  םככיתאטח --' , 120,1%7--
 םכ \ 84 --ח טק. 145 9 -- םבכיתואטה 678. | הוהי . 57,
 241. תבש -- ןו תבש 104. | ןותבש --ו , 196. | איה -- אוה
 אוה קענתס 107 -- אוה 6, 60; 157, 176, 180, 680 : קנווס 4, 1
 128,116.1%0,244. תא םכתינעו טק.זג =. 83. | םכתיניעו 7,
 80,136. תא ,10ף9.  תקח םככיתשפנ (טק.285. 18%.  םכביתשפנ

 גס. 23. 6 -- םככיתושפנ , 18, 107, 120, 193,677, 68

 תרקוח :
 42. ותוא 5, 678. | תרא 1%"--ותא +

 דבה -- רשא דבה 199 -- תאו דבה 200 -- ה ,-
 -- ידגב תאו 152. | שדקה -- ה , 193 -- שדוקה %

 !-רא 2, 4.

 ידגב ."%

 33. רפכו -- ה רפכו זזז -- ר שאה טק.זגמ 107. | זרא
 טק. ג 6 107. שרקה א <פפ - שדוקה 14 להוא 9

 חבוזמה = חבזמה א 5. רפכי -- ר טק. 85 7 ₪ 724
 לעו 1%-- ו \ 84: 157: 199, 300, 674, 0. םכינהכה -- לכ

 שכינהכה 4,112. | םכע ,109 -- םכעה 69 -- םבעא 9,
 רפבי - - - -- לעו ק. 46. %-

 54 בבל א 200 - םבהל ןזוגווס 19 -- שמל 1 תקחל ,

 1 60 -- תקוחל 678. | שכלוע --ו ,6. לארשי ,.
 םכתואטח 678. = שעיו -- ושעיו 4. הוחי ,54.

 ץה2זש תס זס א.

 8 4 1 ג ה.

 ירו ו. רב
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 +3 וְ"'ְ ]8

 יי ישי. .-.- ---- 
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 י-ם +.

 ₪ 0 0 ה כ ה | ו | ה ה כ ל ו אל ה | 0 0 שש 0 ה ה 0 7

 - - = תר כ דל | ה ה דחה כ ה לכ 0 רי 0 70 -- 87-

 - 70 0 כ = 70 7-0 כ כ כ כ כר ה 0 דה 7 7-

 יי ב
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 5 4 1 ב

 23. םכחינהו -- םנהינהו 1.
 24. תררא 2" \ 61: 63: 64: 65, 66, 127, 363 05.

 25. ריטקי -- ריטקה 7. תבזמה 71.

 < 26. לואועל -- לאחעל 61. | ןכ ירחאו טק. = 71
 27. אבוה -- ו ,7- איצוי -- אצל 6: +,
 01),221- ופרשו --ףרשו 611 )7

 221, 163 11000. -- ףשו 2. םבתרע -- םכתורוע 64 -

 םכתרוע 61. 63: 65: 66, 127, 183, 221, 263

 2. םבבל -- םככל זרקחל 61. = תרקחל -- ל
 םבכיתושפנ 4. םכבכבותב -- םככותב 2.

 21. איה -- אוה 61, 63, 64; 6, 66, 127, 183, 221, 2

 םבככיתושפנ 64. | תקח -- תקוח -
 12. חשמי -- אשמי 1. /

 33. םכע - םעה 1 4

= 

 תפעפתב

 23. לא 1"-- תרא זסָג. | ידגב -- ודגב גְק,ף5. | דבה -
 ידגב דבה ז%0. | ואובב 677,678. | שדקה -- ק קזנמס כ 5

 -- שדוקה םכחינהו -- ו
 24. םבוקמב , 6- שודק -- ו \ 79 80. 7.

 וידנב תא שבלו ,17ל- תא 2", 109. | םבעה תלע תאו ותלע
 תק. ג: 15%. ותלוע 80, 84,193, 626,680. תאו --ר 7%

 תלוע 60, 84, 193:675. | םכעה 2"-- -- ותיב 4. :
 2%. תראו--וג14- בלה -- בלה ה ג99. | החבומה ---

 חתבומה 5-

 26. ץרא 1%-- תא ה 106. - לזאועל -- זאזעל 152 --- לאזעל
 129-- לאואזעל 199. | םבכי ₪20.18: 186. | וידגב -- וידגב תא
 5, זס 3504.  .ץחרו -- ץחרו חו 4. ורשב תא , 2. תא 2"
 49 18:69 -- תא ה 106 -- 58 157 -- תא שב 17. | ןרשב ,

 -- ןכירחאו 5.136: 152; 155,158,177, 186, 198, 199

 22%, 227: 229, 237, 239. 244, 260, 5. ירהאו -- ' \
 104--1טק.ז4 102.  ןכ,9.  אובי-- ו , ,

5% 150 ,116 ,112 ,120 ,125 ,111 10 ,108 ,107 ,94 ,980 .84 

,0 ,674 ,281 ,282 ,271 ,261 ,263 ,242 ,210 ,196 ,181,186 
 27. ראטחה ריעש תראו , 6809. | תראטהה 2", 2
 600. | אבוה -- ב , 80. | שדקב , 186 -= שדוקב 42

 6783 קומס 60. | אצ" 60,157. - לא 69. ץוחמ ,-
 םכתרע -- ת , 69 -- םבתורוע פג, 678 -- םכתרוע 260 0

 -- םכתורע 282 -- טק. 145
 28. ףרשהו -- ו \ 8) -- קת. 14. 389 2 -- ףרושהו 4.

 םכתוא 1פ3,679. | וידגב ק. 225 6. | ץחרו -- ץחרו םבימב
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 ---יררדירדדדדה == << - = 1,2- לאו ןרהא לא רבד .:רמאל תשמ לא תוהו .רבהינ
 רבדה הז םשכהילא תרמאו לארשי ינב לכ לאו וינב

 לארשי תיבמ שיא שיא :רמאל קדוהי ּהוצ רשא

 רשא וא הנחמב זע וא בשכ וא רוש טחשי רשא
 אל דעומ יכהא חתפ ראו !הנחמל ץוחמ טחשי
 +%%+%+%% %%%+% %%%+% %% %%% %%% +%%++ ןאיבה

 הוהי ןכשמ ינפל הוהיל ןברק *בירקהל %%%%%%%
 שיאה תררכנו ךפש שד אאוהה שיאל בשחי כד

 לארשי ינב ואיבי רשא ןעמל :ו*מע ברקמ אוהה
 קרדשה ינפ לע שםיחבז שה רשא שכהיחבז רא
 ןהכה ללא דעומ "להא חתפ "לא הוהיל שכ*איבהו
 ןהכה קרזו ! םתוא קדוהיל כימלש יחבז וחבזו
 דעומ להא חתפ %%* קדוה' חבזמ לע שדה זרא

 דוע וחבזי אלו :הוהיל חחינ חירל בלחה ריטקהו
 עכהירחא שכינז שה רשא םכריעשל שכהיחבז תרא
 שכהאלאו :םכתרדל שהל תאז היהת שכלוע תקח
 רוגי רשא רגה ןמו לארשי תיבמ שיא שיא רמאת
 להא חתפ לאו :חבז וא הלע הלעי רשא םםכותב
 שיאה תרכנו הוהיל ותא תושעל ונאיב' אל דעומ

 רגה ןמו ללארשי תיבמ שיא שיאו : וימעמ אוהה
 %% 'תתנו שד לכ לכאי רשא שכותב ראגה %%+

 ברקמ התא יתרכהו שדה תא תלכאה שפנב ינפ
 שככל ויתתנ ינאו אוה שרב רשבה שפנ יכ !המע
 תצוה שדה יכ םשכיתשפנ לע רפכל חבזמה רע
 שפנ לב לארשי ינבל יתרמא ןכ לע :רפכי שפנב
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 חוחינ 84, 2.
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 69. תרלכאה -- ת , 136 -- תלכואה 678. = התוא
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 הבומה לע שככל ₪7.
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 7. שכתרדל -- םכתורדל 61, 64, 18 -- םכתרודל 63, 6.

 9. ונאיבי -- א , 6
 10. ותא -- התא 61, 64, 6%, 66, 1,

.4 ,66 ,64 

 11. םככיתושפנ 61, 64

 ומע -- המע 1

 ז2. רגהו -- ! . 6-

 הע עת.
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 2. לא ,193. ןרהא לא -- ןרהא ינב לא 170. | ןרהא --
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 2. תריבמ -- מ , 193 -- 215 +. טחשי 1%-- ץוחמ טחשי
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 תררפנו --+

 אוהה 2", 0-
 אוהה שיאה תרכנו ךפש ₪כד אוהה שיאה תרכנו 0.
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 ומע ברקמ -- ומעמ 9. /
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 פפו 221 א.

 לכאי אל ככותב רגה רגהו שד לכאת אל שכמ
 רגה רגה ןמו-לארשי  ינבמ .שיא שיאו + שד

 ללכא'-רשא ףוע וא היח דיצ דוצי רשא םככאותב
 רשב רב שפנ יכ +רפעב והסכו ומד זרא ךפשו
 רשב לכ םכד לארשי ינבל רמאו .אוה ושפנב ומד
 וילכא לכ אוה ומד רשב לכ שפנ יכ ולכאת אל
 קרפרטו קדלבנ לכאת רשא שפנ* לכו + זררכי

 דע אמטו םנימב ץחרו וידגב סבכו רגבו חרזאב
 ץחרי צל ורשבו סבכי תל שאו !רהטו ברעה
 : ונוע אשנו

 א 1.

 לארשי ינב לא רבד ! רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 ץרא השעמכ :זככיהלא הוהי ינא םכה*לא תרמאו
 ץרא השעמכו ושעת אל הב שכתבשי רשא ,םכירצמ
 ושעת תל קדמש םככתא תצבמ נא .רשא ןענב
 תאו ושעת יטפשמ זרא :וכלת אל סםכהית*קחבו
 : פכיהלא .קדוהי ינא שכהב זרכלל ורמשת יתקח

 שכתא השעי רשא יטפשמ תאו יתקח תא שכתרמשו
 לכ לא שיא שיא :זרוהי ינא שכהב *יחו שכדאה
 ! קדוה' ינא הורע זרולגל וברקת אל ורשב ראש
 אל אוה ךמא הלגת אל ךמא תורעו ךיבא זרורע

 תורע הלגת אל ךיבא תשא תורע : התורע הלגה
 ךמא תב וא ךיבא תב ךתוחא תורע : אוה ךיבא
 :ןתורע קרלגת אל ץוח ;רדלומ וא תריב זרדלומ

 יכ ןתורע קדלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע

 ךיבא תדלומ ךיבא תשא תב תורע :הנה ךתורע
 ;רוחא תרורע |: קדתורע קרלגת אל אוה ךתוחא
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 1. רמאל -- ר , 152 -- רומאל 7.
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 ו = איה = == 0-08 6 11 .תרוחא -תור> -: אוח ךיבא-ראש קדלגת אל-ךיבא
 = ₪ : איה:- = ראש אא -- - ₪ == 14 תא תורע !  אוה ךמא ראש יכ הרלגה אל ךמ
 ץאוח = ושעה שופ וה = ₪ לאו - -- - - !: אוה ךתדד ברקת אל ותשא לא* הלגת אל ךיבא
 יובא .שייוות-+- (=ם- "+ -005(=6 ו 5 ז: הלגת אל אוה ךנב תשא הלגת אל ךתלכ תורע
 שי 2, ג ו -טזוב וי א-ב 16  ךיחא תורע הלגת אל ךיוחא תשא תורע : התורע

 שי יג 3 רש. של שק א[ שב :איה 17  הנב תב תא הלגת אל התבו השא תורע .!'אוה
 2 ב = ביו כל וש = צו .פבקב הנה הראש התורע תולגל חקת אל התב תב תאז

 ו גתב=-/ב לע=;- שו= איהו =טש = 18:: הצל. יחקת -אל הדתחא 0 ! אוה  קדמז
 ישא שי רש אש שש + 6 19  תדנב השא לאו !.;דייחב קדילע .קדתורע תולגל
 ב 7 יי 20 קרשא לאו :זדתורע תולגל ברקת אל ;דתאמט
 ו ! קרב קדאמטל ערזל ךתבכש ןתת תל ךתימע
 2 יבעהל - - - - ה -/- 21 קרא יללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת תל ךערזמו
 ו 22 יבכשמ בכשת אל רכז תאו ! הוהי ינא ךיהלא שש
 1 ! איה - ----- 21  ךתבכש ןתת אל המהב לכבו !אוה הבעוה השא
 רי כב 2 = - האטטל"הב העברל המהב ינפל דמעת אל השאו הב האמטל
 ב ש-א ל-5 24 הלא לכב יכ הלא לכב ואמטת לא !אוה לבת

 ב 2% אמטתו :םכבינפמ חלשמ ינא רשא םיוגה ואמטנ
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 0 הלאה תובעותה - --- -- 27 רשא ץראה ישנא ושע *לאה ת*בעותה לכ תא יכ
 2 28  שכהא ץראה איקת אלו ! ץראה אמטתו םככינפל
 | ! ככינפל רשא יוגה תא האק רשאכ התא שככאמטב

 - 7777 - תובעותה -- = - 7-7 77220  ותרכנ הלאה תאבעותה לכמ השעי רשא "לכ ב
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 בכשת -- בבשתת 107 =- בכשי תומס 5. הבעות =- ו וש

 100,112. | אוה -- איה 6, 0, 17, 84, 12, 132, 1560

 659: 674: 675, 678 ' קענתתס 4.

 : 23. 6000. 215 1. לכבו -- ב \ 5,100,132: 155,199 -

 וג4 אל :".80. 5 האמסטל -- ה ,106 -- האמסטל ערזל
 81. הב ,0)10--%אא הב 106 -- : הוחי ינא הב 81.  דומעת

 9. 69. העבירל 2. אוה -- איה 9. 129, 2 2

 678 ; קצוממס 4.

 24. הלא 1"--ואמטנ הלא 7.
 015 158. - הלא 2%-- הלאה

 2%. דקפאו 2.143. 169 -- דיקפאו 230. | הנוע 215 22--

 הנוע תא 75 -- הנווע 678. = איקתו 5: 6: 9: 17: 69: 75: 0
%6,,,ָ ,112,136 ,120 ,125 ,108,100,111 ,107 :95 

; 680 ,678 ,677 ,674 ,260 ,266 ,210 ,227 ,226 ,193,106 ,186 

 קוגמס 81,128.  היבשוי 0% 108,136, 2 675: 677. 6.

 26. םכתא , 150 -- תת (טק.191. 90 -- קומס התא

 יתקחה --יתקה יתוצמ ז

 -- "תוקוח 678. | יטפשמ -- ייטפשמ 678. | לבמ -- לככ
 תרבעותה -- ו \ 6, 81,120, 132, 152, 189 -- [רובעותה 4,

 18, 54, 108, זזנ, 168, 248, 240, 260, 204, 674, 675: 677.8

 =- רובעתה 199,252 -- תובעותה תאשח 193.  .הרזאה , 9

 הלא לכב יכ , 80,95,129 --

 -- חרזאהו 186 --רזא טק.ז86 214. | רגהו --) \ 84 -- ראבהו
 129.  םבכנותב -- ו , 9, 109, 189 -- םבככותב

 27. זרא ,191,191. - תרבעותה -- ה \ 69 -- | 09, 
 132 -- !רובעותה 4. 5, 9, 18, 1089 ָ,ָ,,, 78

 -- תבע טק. 23. 234 -- תיבעתה 1 ושע ,.223- + (ישנא
 518 69. | םבככינפל -- םכבינפל םככתא 80 -- םכהינפל קונוס

 16. ץראה אמטתו 2918 -

 28. איקת .אלו -- איקתו 95. | םככתא ץראה (ָק. 130 82 -
 ץראה םככתא 7 םככתא -- חרזאה 4. םככאמטב -- ט

 [טק.186 112. | התא -- התוא 193,678 -- א טק.
 רשאכ -- רשאכ שאכ 150. | האק -- ה; 69- = א 5:69

 טק. 8% יונה -- * ; 192 -- הזה וגה -

 20. לכ -- לכ תא . ב 248, 1 לכמ

 --ןמ 65011. | תרבעותה -- ו ,; 109 -- תובעותה 2

 | 7. 55* ' *"טפשמ תאו יתקח תא 1טק, 88 1

,221 ,127 ,66 ,6% ,64 

 25. דיקפאו 1. היבשע -- ו ,12 ו 221.

 26. יתוקזח 61, 63, 64, 65. 7. 29. רשא , 1.

 רו ו ...--.".".".-["["----ככת - ;/[-- 

 עפ.

 12. תרורע -- תו 00- 284< 4

 יאש -- ראש יכ 172: 665 ' 0716 .

 1 42, 116, 212: 253: 675 : קזוגס 4

 15 שסות. 176 -- טנג 75. תתרוחא -- 11200 כ

 גסָג. ראש -- ראש רע 107. | אוה -- איה 6,0, 17, 69
 112,101: 675, 3 קזותס 4 4

 13, 14. הלגת - - (7) - - כ 9.

 14. יחא -- יחא ךיבא 0. לא \ 17 -- לאו 4 7

 1 12 193: 665 -- לאא 5. ךתרהוד 92

 קוגתס 80.  אוה -- איה 6, 9, 17: 5
 16 60 5, 74 7% 680 ; קוס 4, 4.

 זרוחא ,\ 89 -- , 132.'

 אוה -- איה 6

 1%. הלגת :%-- אהלגת 12%. | רשא -- תשא ריא 6.
 אוה ךנב -- ךיחא 5. אוה , 186 -- איה 4 6. 0 699 2
 107, 129, 112, 136, 249, 0 8 674: 675; 678,680. הלגת 2"

 -- נב תשא הלגת הלגת קוס 71.
 16. תורע -- תשא זָג6 | הלנת אל 588 107. | אוה , 106--
 איה 6 9. 69, 1. +, ו 4 1 1

 17. הלגת -- ךיחא תורע הלגת וסָּג. | רב 2", 17
 אל 2" 55 80. חקת 0ק. 48 0. תולגל --1 .\ 107, 210 --

 תו טק.ז8< 4 התורע -- ו , ההמיז 60, 193, 8.

 אוה -- איה 9, 60, 81, 84, 106, 120, 132, 116, 150, 166. 4

 675, 679, 680 ; ווזתס 4.
 18. חקת אל התחא לא השאו טק. 85 17%. התוחא 0

 106, 120,112, 196, 216, 675,678 ; קתותס 128 ; (סזפ6ס 1

 חקת אל , 4- רורצל 9, 60, 108, 120, 196, 239, 248, 678 :
 קזותס 8ז,95. - התורע תולגל , 9. | תולגל -- ו 2

 הייחב הילע טק. :3= 2. היחב 4, 9, 109 6
 18,19. לאו + הייחב הילע טק. ג 4.

 19. התאמט תדנב -- התאמטב 666. | תדנב -- התדנב כ



 תתפתב 223

 זרא שכתרמשו |! םפמע ברקמ תר*אשעה זרושפנ
 רשא תר%בעותה תרוקחמ תרושע יתלבל יתרמשמ
 קדוהי ינא %% םשכהב ואמטת אצלו םככינפל ושענ
 : שככיהלא

 שרדו א 1.

 ל של

 םישרק קרשרפ

 תדע לכ לא רבד :רמאל ּהשמ לא הוהי רבדיו
 שודק יכ ויהת שכישאדק שה%לא תרמאו לארשי ינב
 תאו וארית ויבאו ומא שיא :שככיהלא הוהי ינא
 ונפת "לא ! םכיהלא קדוה' ינא ורמשת יתתבש
 ינא שככל ושעת אל הכסמ יחלאו סשכ*לילאה 'רא

 קרוהיל וכימלש הבז וחבזת יכו ! םשכיהלא קדוהי
 תרחממו לכאי שככחבז םויב ! והחבזת םסככנאצרל
 לכאה םשכאו :ףרשי שאב ישילשה כוי דע רתונהו

 וילכאו : הצרי אל אוה לוגפ ישילשה סכויב לכאי

 שפנה קרתרכנו ירלח הוהי שדק תא יכ אשי ונוע

 אל טככצרא ריצק תא םשככר*אצקבו ! הימעמ אוהה

 :טקלת אל ךריצק טקלו רצקל ךדש תאפ ;דלכת
 ינעל טקלת צל ךמרכ טרפו לרלועת גל ךמרכו

 ובגגת אל ! םככיהלא הוה' ינא שתא בזעת רגלו
 תצלו ! ותימעב שיא ורקשת ?צלו ושחכת תלו

 ינא ךיהלא שכש תרא תללחו רקשל ימשב ועבשת
 ןילת אל* לזגת אלו ךער תא קשעת אל :;דוהי
 ינפלו שרח ללקת אל :רקב דע ךתא ריכש תלעפ

 10 א 5. גז 2.

 4, 0418 4 65 ₪ גת 20103 1 9%. ' 003. 200. םםבילילאה
6, 9 14, 17: 69: 75: 80, 81, 84, 107, 108, 2 
 קצותס 0. ; 200 ,253 .248 ,244 ,210 ,227 ,191,220 ,18 .173

 הכפמ -- הכאפמ ף- םככל קעומס םכהל 84. | םככיהלא - ה

-%. 
 5. וחבזת - ו טק. 4(. 4 4 םכימלש -- הדות

 : ל 8 - וההבות -=- ה . 9 =

 196 - והוחבזת 84,109 : קזומוס 4

 05 םככחבז -- םככיחבז 136, 196 -- םככאחבז 7 רחממו
 . 94,155.  רתנהו 9,186,102, 77% 77

 0 6 106, 212, 200 0. תכוי דע -- םבויב

 רע טופ 107. - ישילשה --ישלשה 181. | ףרשי -- ףרשת 0
 1 208 ססתונמג 6 1סקס060ע 60. 5 1מ 4.

 6; 7. ישילשה - - - - - שאב , 69, 4
 7. לכאי לכאה 0ק. 8 5. "לוניפ 129.193;84.  אוה 2

 7, 9. וילבאו - - - - - תכויב 1% 4.
 8. אשי --' (טק. 8% 74. שדק - --ד תק 0 4. לליח

 1פָג. 'התרכנו -- ה ,18.69.95.129,181. | שפנה -- שיאה
 18.  אוהה -- איהה - 17: 69, 84, 107,120, 2

 192, 226, 227, 253. = הימעמ אוחה שפנה הת טת, 4 1.
 ף. םבכרצקבו -- ב , 69 -- תותוס םפכצרקבו 4. צל ךדש

 --רצק 0 ל " רצקל טק. 28. 1ף3 -- רוצקל ו זס

 1%2 -- ךרצקב 0.

 10. ךמרכו -- ךמרכול גזז -- בזעת רגלו ינעל ךמרכו 1.
 טקלת ךמרבו ,\ 80. | ללועת -- ו ה, 6
 248, 260 ; תטמס 12%.  טקלת ,. יניעל 152. בועת 9

 84,108,152,1%7. - הוהי 55 9.
 זז. אל -- אלו 4 ובונגת 168, 129, ושחבת אלו

 נק. 8 14. אלו 1%-- ) ,\ 4, 81, 99, 1

 199, 225; 1. אלו 2%-- ! ; 5,121 4. ורקשת --

 תו שיא -- שיא תא 75-
 ז2. אלו --ו , 199.  ועבשת --ו ,.

 םכש , 109 -- הוהי םבש 69 1.

 12- אל 1%-- אלו 12 ; ןכז!חוס 136 -- אלא 1.

 108,216, 260,264. | ךיער 4 אלו--ו ,זז1,196. אל לונת
 86 לוממת 9,108,132. אל 2"-- אלו 7, 69:75: 9%,:8.

 100,120,152,181,1ֶסָב,199. 0: עזותוס ף,14,136 ; תטמס 02

 תרלועפ ף, 69, 108,120, 193, 2
 ז 4. (00תו. 018 262. אל 17-- אלו 0.

 221. -לשכמ ןתת [0ק.:ג6 102. ןיתת 6

 םכש תא

 ל :
 קושעת 9,

 ןתת אל רוע ,
 לשכמ -- לושכמ

12 

0 

 --7- 7 - םשדק םהלא ----7777

 ----רררררדרדדחה זכילילאה - - -

 -- ריד דר דחהח זככנוצרל
 ו וו וי שצ 2 םינו  י

 ומ וכ = וב-0 ו 0 0-5

 ב - שככריצקבו - - - - - איהה

 רש ל שש ל רש וטוב

 5.אגה צ 2 ₪

 30. תוקחמ -- ח \ 64. 1. ןהב -- םכהחב 7.

 םבכישדק 63, 127, 363 100.

 2. שס. 61.  תאו--ו
 יתותבש 4.

.1 , .0 .4 

9 

 הוהי -- הוהיא 4.
754 :66 :64 :63 \ 

 5. והחבות -- ה ,7.
 . םבבריצקבו --- * ,1-

 10. ללועת -- ו , 63.66, 127 -- ללעות 65. = טרפו -- פ ,.
 12. ינא -- \ 6.

 7 62 64, 6%, 60, 127, 183, 1. 13. אלו 27--) תלעפ ==

 עפ , 5- :

 הק 5.

 8 615: 674, 675, 677 -- תובעתה 18,242. הלאה -
 9 חנק. 184. 54. ז-רושפנה -- ו / 1:4, ל 6: 80, 107, 12

227% 220 2200 16 ,+ 1 . 

,0 .4 0 -- 675 ,2 189 ,100 ,247 .230 .237 .2216 

 תשעה -- ע טק. 186 81 -- תושעה 17/7, 16

 22%, 249, 200, 264, 600 תוגזַפ. 674, 680 -- .תושועה 9. ו

 30. רא תושע -- ו. 18,111.  זירוקחמ -- תקחב
 1 --ו . 4:14: 00, 107,111,120,144, ָ,,,,, 10 1

 226, 227, 228, 244, 249, 674 -- 1 רוקוחמ 678, קזנגגס .

 תרכעותה -- ו . 129, 152, 181, 227, 239 -- ז רובעותה 4 573

 108, 260, 600 זמטז8. 615. 674, 677 : קוגנגס 12% -- תובעתה 4
 193. 212. רשא --ר ₪02.14 90. שענ

 ינא -- ינא ידו 4.

1 

 ז. לא הוהי רבדיו 1:6. תגןסחל. 129. | בדיו טסא וגס 6
 סזח4זב ; 102, 116 --- 1ת4]סז ; 0; 18, 75, 84, 05, 125, 151, 9
.9 --- 1 300 ,286 ,284 ,281 ,270 ,277 ,271 ,260 .177,189.193 

 2. לא , 193. .. .תרחע לכ 4 םפהילא 9

60, 80, 81, 84, 102, 100, 120, 146, 151, 181, 226, 227, 2449 - 
 248, 21. | םכישודק 69, 120, 1, 226, 227, ויהת --

 יל ויהת 84. | שודק --ו , 9 69 6 9.
 םככיהלא -- , 9-

 4. יתתבש - - - - שיא טק. 14 4.
 -.9 רמשת יתתבש תאו 98 1.

 178.  יתותבש 6, 84,110 4.

 וארית -- י , 9

 או , 157 --
 ורמשת < רוטשת 9.



 ו:

 : הוהי ינא ךיהלאמ תאריו יר*שכמ :ןתת-אל רוע
 תנלו לכד ונפ אשת אל* טפשמב רוע ושעת ל
 תצל |! ךתימע *% טפשת קדצב דודג ינפ רדהת
 ; הוהי ינא ךער שכד לע דמעת אל ךימעב ליכר ךלת
 ךתימע תא חיכות חכוה ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
 זרא רטת אלו ש*קת אל !אטח וילע אשת אלו

 זרא :זדוה ינא ךומכ ךערל זרבהאו ךמע ינב
 ךדש% סכיאלכ עיברת קל ךתמהב ורמשת יתקח
 הלעי אל ז*אנמעש סכיאלכ דגבו םשסיאלכ ערזת אל

 אוהו ערז תבכש השא תא בכשי יכ שיאו :ךילע
 השפח וא התדפנ אל הדפהו שיאל תפרחנ החפש

 אל יכ ותמוי אל ** זריהת תררקב קדל ןתנ אל
 להא חתפ לא הוהיל ומשא תא איבהו :קרשפח

 קשכשאה ליאב ןהכה וילע רפכו ! ששא ליא דעומ '
 ותאטחמ ול חלפנו אטח רשא ותאטח לע הוהי ינפל

 ץע לכ שכתעטנו ץראה לא ואבת יכו : אטח רשא
 שכינש שלש וירפ תא ותלרע ** םכתלרעו ילכאמ
 תאעיברה הנשבו : לכאי אל כילרע שכל ;דיהי
 קדנשבו | : קדוהיל םילולה שדק וירפ לכ ;ריהי
 ותאובת שכל ףיפוהל וירפ תרא ולכאת תישמחה
 אל% םכדה לע ולכאת אל ! שככיהלא ;דוהי ינא
 זככשאר תאפ *% ופאקת אל* :וננועת אלו ושחנה

 פכהתב

 ת ₪ק.145 2.  ךתמהב --ךתמהבו 158. | םכיאלכ ערות אל ךדש
 א 69: 94:171:185: 244. | ךרש -- ךדש רדגבו 18 -- ךדשו 1

 199. אל 97,157.  םביאלכ דגבו \ 84,166. מטעש םכיאלב
 <- ונטעש םביאלכ דגבו םביאלכ ערזת אל ךדש םביאלכ .

 זנטעש , 109 -- זנטעש שבלת אל זס
 20. שיאו -- ו ,120.  'כ--רשא 60. תא ,129--ה ₪7.
 1: 144.  השא 109. | רבכש -- תבכש שאר 106.  ערז,
 1 אוהו -- איהו 4, 0, 17, 18, 60. 75.99 7 100,120:

 132,190,168,172, 103,196, 288, 601,603 ; קמתס 14

 החפש ,186. | שיאל , 84. | התרפנ אל -- התדפנל
 וא התדפנ , 6.  השפח 1"-- השפוח 129. | אל 2%--אל יכ +.
 ותמי 1,248 ; קמנמס 95. | השפח 2"-- השפוח 12

 21. להא -- להוא 181. | ליא --חתפ ליא 6.  םבשא -- םבשאה
 6, 109, 120, 150, 193 -- דעומ

 22. ליאב קזונפס ליאכ 109. = הוהי ינפל , 660 5. 768 אטח ?"
 טסא 3)(618) :

 21. ואובת 18. ץע ,129. | ותלרע , 109 --ותלרע תא 2%
 קזנמס 9 -- ותלרוע 4. = תא -- תאו 196. | ויריפ 129. | םבבל
 --ל טק. 4 2. םבילרע -- םכילרעו 4סס 1' -- םבילירע 12

 24. !ריעיברה 1: 5, 6, 9! 17: 18: 69, 75: 80, 81, 84, 05, %

6 ,101,196 ,180 ,108,111,12%,120,132,116,150,152,181 

 227: 244, 247, 21, 260, 264, 288, 189 2, 601, 602, 603: קוס

 2,10) 186 158,18ף.  וירפ , 136.  םבילולה , 193 --- םבילוליה

 7.20 ב הוהיל -- הוהילא 6.

 24: 25. !ירפ -- (6) -- שדק ,

 2%. תרישמחה -- י , 12%, 178 -- זרישימחה 4, 6 9

,244 ,103 ,101 ,180 ,176 ,160 ,132 ,120 ,168 ,95 ,84 ,80 

 251, 260, 264, 288, 00 ; (ס16 158 -- תרשימחה 2 ;

4 ,,,,,, ,101 ,100 ,9( ,83 ,82 ,67 

 ז25,128,135,129.140,144,151,155,167,166,160,170,172ע '

2 ,228,247,253 ,227 ,22% ,223 ,200 ,184 :177 :175 

 283, 288 1, 1'300, 653, 65 2; םגתס 1. ןירפ \ 7%

 ףיסוהל -- ו , 17, 109. | ככל -- םבכתא 190. | ותאובת -
 ותאובב תא 9 -- התאובת 400, 653 -- התאבת 6, 18 ; ןענוהס

 ו

 26. וננועת -- וננעת 5, 18, 6, 107, 112, 168, 178, 237, %

 252, 264, 1סס -- ונינועת 129, 193 -- ונינעת 100.

 27. אל -- אלו ופיקת 6. ף, 14, 60, 80, 84, 95, 7%

 108,10ְס,111,120,132,136,1ף0.1%2,1:3,1%8, 101,225,

 252, 253, 260 ; קזנתס 128. | םככישאר (, 60, 193, 196. 4-

 אלו --ו . 84- | תא \ 9: 69: 84, 109, 1ֶסָג, 224. | ךנקז תאפ --
 ךינקז תאפ קז 112. | ראפ 2"-- םככשאר תאפ 185%. ךינקז

 5: 9,118, 69, 80, 81, 84,109,120,136,155,193 3 קננתס
2 -% 10786 

1  [ 7, 1 . 
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 דה תז ₪ סא 4

 4 8 4 גז ג.

 --ד דר רדחהה 'כושכמ < = - - = -
 יי אלו - - - - - - השעת - -

 - ₪ = ₪ = = תאו = == ה רו לא ד ה ו-0 כ

 טומי ש ו - וש ךאמעב = - - -
 2 שש 2 חאכות -- ------דדדדד
 2 2 = םוקת --- 77-77-77 לאא

 ךכשו >< )+ כו רה ו שי 5
 - = ה מנטעש - 0-0 -- הד
 איהו ------ רה ררדרדרדח חה -
 ישפח - - -- 7-7 ה 7 ה הרה
 - - - *תמ" אל ןל-------7-777ד

 ב ב ה כ שש 2 ו

 תיע'ברה - - ---- ה ה-7
 -- 7 הדחה םילאלח - ----- עהי
 ה ףיסאהל - ----- 7777 -
 אלו - -- 7777 ---הררררדהדרהה
 תאפ תא ופיקת אלו : וננאעת - - - -

 8 ב

 1%. אל -- אלו 66. | השעת --ושעת 64. | אלו 17-ו
.4 ,221 ,127,183 ,66 ,6% 64 

 16. אל 2%--אלו 61:64,65,66,127,181,107,221,670. 1
 17. חיכוה 61. 63, 64, 65, 66, 127, 183, 221. היכות

 64, 0%, 66, 127, 183, 1- לא -- אלו 42 66,

 127,183 -- לאו 221 -- אל 2:

 18. רטת -- רוטת 61, 63, 64, 6%, 66, 127,182, 1.

 19. יתוקח 61, 63: 64, 65, 60,127, 11.

 20. ישפח -- השפח 3.

 21. חתפ ,
 23. םבתעשנו -- ט , 61 -- םבתאטנו 71.

 24. םםבילולח 634.
 2%. תישימחה 61, 63, 64, 65, 7.

 22. הוהי . 6

 וירפ ₪ וריפ

 ףיפאהל -- א ;, 4

 [..-......-ר--שתהמ מ מממ

 פאב

 50: 69, 107, 108, זז, 120, 136, 184, 210, 226, 227, 240, 1

 | = ל עמוס | -

 7 אל 1%-- אלו 75. ושעת \ 223 -- אשת 4. לוע 8

 61%. אל 27-- אלו 0,753: קוס 116 -- 00.14 234. אשת

 -= שת שת נצ ינפ רדהת אלו"לד , 66. אלו לר. -= לד
 אלו קדצב 155.  רדהת ,6 לודג -- ו . 239.  טפשת 5

 6 -- טּופשת 108, 226 ; תטתס 168 --- פש [טק. 4% 4

 ךתימע -- * \ 199 -- ךיתימע תא 69 -- ךתימע תא 8
.0 06 : 103 

 16. אל 1"--אלו 69. = ליכר , 16. | אל ךימעב טק." 0,

 ךימעב -- ךמעב ךמעב 193 -- * \ 1, 3 6, 9. 14, 69; 860 7
0 ,108,100,110,111,120,112,136,144,150,152,168,196 

 253 3 קזנומס 1ֶדְד ; תטתס 157 - ך (טק. 14 81,126. | אל 2%--

 אלו 1, 9, 9 17 5 , 1, ,,6%6 199 4

 244, 600 6% תוגעק. 615 ; קע!תוס 100, 480 2 -- טס. =
 דמעת 80ק.זג" 214 -- דומעת ף, 69, 129, - ףיער 6

 158, 193, 260 -- ךאער 6

 17. אל -- אלא 4.

 ךיבבלב 5,193,244
4 ,252 ,244 ,173 ,170 ,136 

 226, 2%, 189 2 -- החיכות 6.
 24 ךתרוומע 107 -- י אלו -- ו 4

 אשת אלו -- ת אלו טק. 35 234. | אטח 91 6
 18. םכוקת 108,100,111,112,212,264. אלו--אלו אל 2

 2 רוטת 1, 9, 84,107,108,100,111,112,232, 230)

 248. - ךמע ,ווז -- ךימע 9. | ךערל -- ךעיירל 9 -- ךעירל
 1 וה )א

 19. יתקח -- יתוקח 5,232 -- ך קזגתגס ה 7.

 ךיחא תא -- א תקרא 0. = 2

 חכוה -- ו ; 109 -- חיכוה 900

 תיכות -- * 5, 100, 2
 תרא 2" 232 --

 ורמשת --



 אזו וז 245

 שפנל *טרשו + *ךנקז זראפ זרא *תיחשת אלו
 זככב ונתת אל עקעק תבתכו שככרשבב ונתת אל
 אלו קדתונזהל ךתב תרא ללחת לא :זדוהי ינא
 יתתבש תרא !קדמ! ץראה קראלמו ץראה ?;דנזת

 לא ונפת לא :?דוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת

 עכהב האמטל ושקבת לא םכינעדיה לאו תאב*אה

 ינפ תרדהו סכוקת הביש ינפמ : שככיהלא חוהי ינא
 %ךתא רוגי יכו + קדוהי ינא ךיהלאמ זראריו ןקז

 קריהי שככמ חרזאכ + ותא ונות אל שפכצראב רג

 פכירג יכ ךומכ ול תבהאו שככתא רגה רגה שכל

 אל |: םכיהלא קדוהי נא םירצמ ץראב כתייה

 ! הדרושמבו לקשמב קרדמב טפשמב לוע ושעת

 קדיהי .קדצ ןיהו קדצ תרפיא .קדצ ינבא קדצ ינזאמ

 ץראמ סככתא יתאצוה רשא זככיהלא הוהי ינא ככל

 ימפשמ לכ תאו יתקח לכ תא םשתרמשו ! שכירצמ

 ! הוהי ינא שכתא סשכתישעו

 אא

 ירארשי ינב ראו !רמאל קרשמ לא הוה! רבדיו

 לארשיב רגה רגה ןמו לארשי ינבמ שיא שיא רמאה

 והמגרי ץראה שכע תמוי תומ ךלמל וערזמ ןתי רשא

 יתרכהו תצוהה שיאב ינפ זרא ןתא ינאו ! ןבאב

 תומט ןעמל ךלמל ןתנ וערזמ יכ ומע ברקמ ותא

 זכלעה שאו :ישדק שש תא ללחלו ישדקמ תא

 תצוהה שיאה ןמ פכהיניע תרא ץראה שע ומילעו

 יתמשו ותא זרימה יתלבל ךלמל וערזמ ותתב

 ותא יתרכהו ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ תא ינא

 ברקמ ךלמה ירחא תונז*ל וירחא םכינזה לכ תאו

 עפפת)

 34. םככמ ,129. רנה 1"-- רגהו ספ, 06 132.  םםתיה

 129. | ץראב --ץראב בב 89. | םכירצמ ,\ 6. | םככיהלא הוהי ינא
.0 

%\/ 

 35. אל -- אלו זנס. | ושעת , 157.7- הדמב -- אהדימב 2

 לקשמב א 150 -- לקשמבו 160; 193 -- לקשמבו לקשמב 6.
 הרשמבו 1:1: 4

 55: 36. קרצ - - - הרושמבו 10. עג= 1
 36. ינזאמ קנווס יזנאמ 107.  -דרפיא -- + 1 ןיהו

 --ו טק,13. 17. - ראמ םבכתא יתאצוה רשא 10ק. 0 4

 לתאצוה == ו א 9. = םבכתוא 75 =- םםיפתא 'פ- = םפירצמ , 0.
 37. םכתדומשו -- יתקח םכתרמשו 80. | לכ "5?

 יתקח -- יתוקוח 84 -- יתקוח 181, +. 3 יתקח 38 םכתא
 טק. 38 128. | םכתא , 8) -- םכתוא 6

 2. שיא שיא רמאת 0.13% 9.  רמאת , 80 --רמאל רבדת

 5. שיא 2", 890. ינבמ -- תיבמ 600 תוגז.

 לארשי 2" \ 107. = ןמו --ו , 80.  ךלומל 84, ספ, 108, 20
 146. | תמו תומ =- תמוי תומת תומ 107. | ץראה 63 0-4

 והמגרי -  ו , זז -- והומגרי 9, 69 2 קצננתס 1.

 < 3. ינפ תא ןת ₪ק.גג" 110. | ןתא -- ינפ ןתא 4. שיאב ,

 80. | אוהה -- א ; 150.  יכ 157.  וערזמ --ו \ 9 -- והערזמ

 1:29. | ךלמל ןתנ ; 6. | ךלומל 4 84,108, 120,136, 181,541 ;
 קומס 80. אמט -- אמסש

 4. שכאו , 120. | ומלעי 129,181: ; תטפס 223. | םכהיניע תא

 אוהה שיאה ןמ , 129. | שיאה ןמ --ןמ םכהיניע תא ץראה ןמ 6.
 שיאה -- שיאה רה 4 ותתב 30 ותא 1. 4. 1

 וערזמ ,\ - ךלומל 4, 81, 84, ,ָ, 1

 4; 5. זרא ינא יתמשו :ותא , 1

 5: ינא 1. | תרא \ 50, סמ, 100. | שיאב --* , 170-- שפנב

 142.  אוהה ,18.  ותחפשמבו -- ה,9. | תראו ותא יתרכהו
 00, 8. 189. | יתרכהו , 80. | לכ , 4 םסינווה

 157 ; קזגהס 2. | ןירחא -- ו ,9, תונול -  ו ו

 10, 157, 168) 173, 189, 225, 227, 240, ךלומה 69, 1

 ן8,-

 5:6. תרנגול - - (וס) - - ירחא 5 ₪

 לג תזש₪ 6 א

 8 ו 1 זי

 - - - הטרשו !םכנקז - - = - - ותחשת = - 08

 --- 5 5 22 וה דק ]ו-45 וש =

 = = תא חכ א 0 5 שש םש0 -) == ₪ ₪ -= = == 29

 ו כ = כ בכ( = 4 יב א-ב 5 05 2 ב 7 ב ב 40

 ו - יז ל%0ש יי - 31

 יי קי רו קה הר | הש" :דפ) קמ | הא מ | הת ) טו. קרקס ד תובואה

 - חרק חח חח חח דה 12

 ןקככתא < 4/= ם5 ו - = 5 13
 רי 34

 תשמש 2 = == שש מכ -20 20 0 ₪20 0-0 5

 ו ו ו ו ו ו ב 10

7 2 6.4 

 כ ו כ | ה | ב | = = | = כוש שו | ה הוה 7 12

 -- - רדר הרכה תיבמ - < - = רבדת

 = --רדירדדדדר-דה ללחפו ----- 4

 <--דדדדד תרונזהל - - = ----- +

 8 ב.( ג ב.

 28. עקק -- עקעק 61: 63, 645 65, 66,127, 194 6.
 29. התונוהל -- נ . 64. | אל --ו ,4.

 40. יתותבש
 21. םכינועדיה 64, 65,127, 191.  הוחהי -- (זס) - - לא ,.
 23. ונעות 3. 24. רגה 1%-- רגהו 4

 25- טפשמב \ 64. | לוקשמב 6,
 36. ינזאמ -- ינזומ 64, 127, + ינבא == ינבאו 7 7:

 ז-רפיא -- רפיאו 63, 7.

 37. יתוקח 61: 64, 6%, 60, 127, 1

 כיד -י, 06. שיא נו -= שיאא
 4. וזלעי 61, 63: 1.

 5. תרונוהל -- ה ,, 61, 63, 64, 65,

 םבכרשבב -- <

4% 

 פפפ)

 28. ונתת אל עקעק תבתכו םבכרשבב , +
 >בכרשבב םכימ* ראב 4. | םככב ונתת אל עקעק תבתכו ,4

 הוהי -- םבכיהלא הוהי 17: 05; 180, 388 -- םביהלא החוהי 29.

 20. לא -- לאו 181. | תרא 9,109. - ךתב -- ךתיב 9
 התונזהל -ו , 1, 12 5:17 00, 01107 0 12,

 168, 217, 249, 252; 253. אלו לט 120.  ץראה 1%--ץראה תא
 79. | המיז 29-

 20. יתותבש 5, 129, 4.

 וארית -- *' -
 41. ונפת לא 0 זס. | ונפית 4. לא 2%-- לאו 4

 . רבאה -- תרבאה לילאה 4 -- תרובואה 129 -- תובאה 60
 108, 181, 232,210, 2%3) 264! קעותוס 1 םםינועדידח 4

 191,226. | לא 4"-- לאו 0, 18, 80,389 84. | האמוטל 120.
 םככיהלא , 193 -- קס 4ח6 טץסס6תג 6173. 1411

 22. הביש --י . 9,151,103. | ךיהלאמ תאריו :ןקז .ינפ תרדהו
 ₪ ןקז ינפ תרדהו ךיהלאמ תאריו 109. | ךיהלאמ תאריו , 4.

 33. ךתא -- ך 0.180 8: -- םככתא 6%0 2. | אל -- אלו
 129. - ונות \ 186 -- ונת 80,107, 100, 136 =- רנו טק. ג 00

 =- הוא ונות 5 ותוא 84, קז1נתוס 2.

 ישדקמו -- ישדקמ תאו +.



 עם

 לאו תראבאאה לא  הדנפת רשא שפנהו |: שמע
 שפנב ינפ .תרא .יתתנו -סכהירחא תאנז*ל .םכינעדיה
 םכתשדקתהו |:.ומע .ברקמ .ותא .יתרכהו -תווהה
 ! ופכיהלא קדוהי ינא **%* יכ סכיש*דק שת"יהו
 הוהי ינא םכתא :שתישעו יתקח :** תא טכתרמשו
 תאו ויבא תא ללקי רשא שיא שיא יכ + שככשדקמ
 שיאו + וב וימד .ללק-ומאו ויבא זרמוי תרומ ּומא
 תרשא תרא ףאני רשא שיא זרשא תא ףאני רשא
 בכשי רשא שיאו :+ תפאנהו ףאנה :תמוי -תּומ .והער

 שכהינש ותמוי תומ הלג ויבא תורע ויבא תשא תא

 זרומ ותלכ זרא בכשי רשא שיאו : שב םנהימד
 רשא שיאו : שב שהימד ושע לבה שכהינש ותמי
 זכהינש ושע הבעות .השא יבכשמ רכז רא בכשי

 השא תא חקי רשא שיאו שב שהימד ותמוי תומ
 אלו ןהתאו ותא ופרשי שאב אוה המז המא תאו
 ותבכש ןתי רשא שיאו | + שכככותב קדמז קדיהת
 קרשאו .!:וגרהת המהבה תאו תמו תומ המהבב
 תרגרהו קדתא העברל המהב לכ לא ברקת שא
 ; שכב שהימד ותמוי תומ המהבה תאו השאה תא
 ומא זרב וא ויבא ערב ותחא תא חקי רשא שיאו
 אוה דסח ותורע תא הארת איהו התורע תא הארו
 ! אשי ונוע הלג ותחא תורע סכמע ינב יניעל ותרכנו
 התורע תא הלגו הוד השא תא בכשי רשא שיאו

 קדימד רוקמ תרא התלג אוהו ה*רעה הרקמ זרא
 ךמא תוחא תורעו !םכמע ברקמ םכהינש ותרכנו
 זכנוע ה*רעה וראש תא יכ הלגת אל ךיבא תוחאו

 |: וה

 11,112. םבהינש - - (8) - - םבהימד , ד.

 12. (00ת1. \ 82, )5, 107, 12() -- 218 157 -- 0 4. זרא

 [טק.זג[ 11:. | םכהינש ותמוי תומ טעג 102. | ותמי

 ושע לבת ,196. לבת --לבת ימד 4. | םפב -- לבת טק.146
 13. סת , 0, שיאו , 9. תרא עפ 129.  ותמע --

 כב

 14. חקי רשא -- חקי 1 תא בכשי רשא 107.  רשא --יכ 1

 חקי -- חקי בכשי 80, זסג -- בכשי 191. | המא תראו טס.
 15%. אוה -- איה 0 84, 112; 13, 260, 650 11; ןנווגס 160 --

 %א איה 120. | שאב 55 84. | ופרשי -- ופרשי שאב אוה
 ותא , 9. אלו -ו א 69: 8609 49 המז 2"-- המיז

 69. | םכככותב -- ו , 9, 4

 16. רשא -- בכשי רשא ןתי ,\ 232 -- 8< 2

 ותבכש -- ותבכש תא 84, 232, 38) 2. תרמו -- ותמוי 7.

 וגורהת ג.

 16. לא -- תא 120.  המהב --המהבה 80. תאו השאה תא
 המהבה -- תאו קת רשא השאו : ונרהת המהבה תאו השאה תא

 המהבה תאו השאה תא תגרהו התא העברל המהב לכ לא ברקת

 1 ותמוי תומ , 4.

 17. רשא -- יכ 136. | ויבא 25 6. | תא 2,
 איהו -- אוהו 125.173,184, 2%1 3: קזנמס 111,136. | תרא 4

 2 אוה ; 193 -- איה + ותרכנו -- םכהינש ותרכנז

 109 -- קס התורָכנ זז. | יניעל -- ינעל 260 -- טק. =

 ינב , 199. | תורע -- ותורע 95, = ותחא 2"-- ותוחא +.

 18. התורע תא הלגו , 189- | תרא 37-- ראו 17: 601209
 168,181,198,199, 200, 300, 389 4 ; קנ1ם0 136 -- תאא

 הרוקמ 69, 75, 108, 120, 198, 199, 200, 227, 219, 253, 4

 הרעה -- ה 9 קת. 24 אוהו -- אוהו ואשי שכנוע 05 --

 איהו 1:4, 6, 0, 14, 69, 80, 120, 132,155: 103, 200, 248, 6

 288, 601,603: קעוממס 8, 84, 4: 10716 107, םטתס 223 -- אוה

 399 2. - הימד רוקמ תא התלג -- איהו הרעה הרוקמ תא התלג
 הימד רוקמ תא התלג 80. | רוקמ --ו , 239 -= הרוקמ 9.

 ברקמ -- ברקמ םכהימד 69 -- טק, 14\ 4

 19.  רוהעו -- תרוהע 181. 5 רוחא -- ו , ךמא -
 א טק. 8 4 תרוחאו -- תרחאו 132 -- [רוחא וא 4 -

 תרוחאותרוחענ 14. | \ *2173ב | דדא-- 52/60, 100 19

 . ותמי .

 הא 11 אא

 צה 1 תס 10 א

220 6 1. 

 - - זרובואה - - - - - - - + ה-76
 ו ו תונזחל - - - -

 %%%%%%%% ! המע - - - התא - - 7-7 אהה 7

 - דד דד ההד שודק יכ םכישידק - - - -
 ו ל לכ ------ 8
9 ₪ = ₪ = 5 5 ₪ 5 = 2 9 > | == = = = = == - 

 - ד הח !*מד - 7-77 הההחה ה 0

 ו 7 11

 - רה 7רק קח חח חחח החור ההח 12

 7-7 7 -רח חח חחח חחח הרר דרחח 13

 .תרומ - - - - 75 7 7 7 חה דה חהחהחה

 ---ד רד דיר הר רדחח זכהינש ותמוי 4
 ב אה =

 = -רח -7רחה חח חח חח דחה ההחחח 15

 - - ד = ה ה ה חש 2 = = = ₪ = 16

 - 7 רח חח חח == חה חחח ז7

 - == שר 0 0 0 0 0 0 7 7 70 7 רש 70 0 70 7 7 7- 19

 ו ו תו מש ה נקב ₪

 ךיבא - - תורעא ----- - 7-77 ההה 19
 - - הורעה א\ראש - -- - - - - ךמא תוחאו

 5 )תי

 6. לא \ 64: | .םכינועדיה 61, 61, 64, 6%, 66. = תונוחל -- ה
 שזו 07:04, 00 00, 727183. 0 -רא 6

 ל. םכישדק 63: 4.

 8. יתוקח 61, 63: 64, 65, 7.

 10. והער תשא תא ףאני רשא שיאו -- תשא תא ףחני רשא שיאז
 והער תשא תא ףאני רשא שיא 63. והער תשא --והערשא
 ו 13. שיאו 51: 1.

 14. ןהתאו -- ןהיתאו 4. המז 2"

 16. העברל -- ה \ 65,127,18- - השאה תא -- השא

 17. תא חקי 0. 4. 71. ותחא 1" 6 27-- ותוחא 2
2 ,64 

 יבשה 88 ככה: 70ומכמ ל ומ ל ה םויה םפ טנ ונ0נכבננבכופל נצ נכ-לונפננ-נ-יככל נו

 עפ.

 6. תובאה 69, 84, 108, 210, 263, 600 עגגזַפ. | םכינועדיה 600

 106,120,191. | תונול 6, 60, 75, 1, ,1 0

 136,157,186, 193,196, 210, 221, 227,2%1,260 ; קזוונס 2

 158. תא ,7,109ֶ9,10.  ינפ ; 84. | שפנב -- שאב 4
 אוהה -- איהה ף-

 7. שכתשדקתהו -- םכ , 69. = םבתייהו -- ת . 136.  םבישודק

 100,116,181,193,248. | יכ -- שודק יכ 6 זס: םבבוהלא =

 -- םככשדקמ

 8. סנו. 78 -- 25 80. | יתקח ₪ק2.128 3. | םםתישעו--

 *'.,170. | םכתוא 196. | םככשידקמ 1.

 9. רשא שיא שיא יכ -- יכ שיא שיאו \.

 ללֶקי -- ללקקי 9. תרא 00. עא 4

 ויבא 2", 150. | ומאו ;109. | לליל
 נק. 46... :

 יב,

 תראו ,6.
 וימד -- ד 8

 זס. תשא - - - שיא . 17.80.1923. | שיא ,\ 6, 81 -- תא שיא

 זוז.  והער -- - רשא ,\ 84.  רשא 2"-- רשאו 1 10

 244, 61%. תא 2", 60,111,136. וי תומ והער 05. 36

 והיער ֶפ3. | תפאנהו ףאנה -- תפאנה 5- | ףאונונה

 פו,95.108,109,150,1%2,1%%3 06 8. | רפאונהו 1, 4,

164 ,1 
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 וז ל 2247

 ודד תורע ** ותדד תא בכשי רשא שיאו :ואשי

 רשא שיאו : ותמ*' םכירירע ואשי שכאטח ;רלג
 קדלג ויחא זרורע אוה .הדנ ויחא תרשא זרא חקי

 לכ תאו יתקח לכ תא םכתרמשו ! ויהי שכירירע
 ץראה םשככתא תצקת תצלו שכתא טכתישעו יטפשמ
 תצלו : הדב תבשל המש טככתא איבמ ינא רשא
 יכ -ססכינפמ חלשמ ינא רשא *יוגה תאקחב וכלת
 זכתא שכל רטאו שב ץקאו ושע הלא לכ תא
 התא תשרל שככל הננתא ינאו שכתמדא תא ושריה
 רשא סכיהלא זדוהי ינא שבדו בלח זרבז ץרא
 המהבה ןיב שכתלדבהו : סימעה ןמ פככתא יתלדבה
 תלו ר*אהטל תצמטה ףועה ןיבו קראמטל קדרהטה
 רשא *לכבו ףועבו המהבב סככיתשפנ תרא וצקשת
 םתייהו :*אמטל םכל יתלדבה רשא המדאה שמרת
 ןמ ככתא ל*דבאו הוהי ינא .שודק יכ טכישאדק יל
 זכהב היהי יכ השא וא שיאו : יל תויהל שימעה
 זכתא ומגרי +*ןבאב ותמו תרומ ינעדי וא בוא
 ! שפב םפהימד
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 רמא ?רשרפ
 ןרהא ינב שכינהכה לא רמא השמ לא הוהי רמאיו
 שכא יכ !וימעב אמטי אל שפנל שה*לא תרמאו
 ותבלו ונבלו ויבאלו ומאל וילא ב*רקה וראשל
 אל רשא וילא הבורקה הלותבה ותחאלו : ויחאלו
 וימעב לרעב אמטי אל |: אמטי קרל שיאל קדתיה
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 םכתורדל

 שיא ברקי |

 ו:

 םכנקז תאפו סכשארב החרק החרקי אל ! ולחהל
 םכישאדק :תטרש וטרשי אל שכרשבבו וחלגי אל
 יכ םפהיהלא םכש ** וללחי גלו שכהיהלאל ויהי
 ,,ו'הו שכבירקמ שכה זכהיהלא םחל הוהי ישא זרא
 השורג השאו וחקי אל הללחו הנאז השא* !%%שדק
 ותשדקו :ויהלאל .אוה שאדק יכ וחקי אל השיאמ
 ךל היהי ש*דק בירקמ תצוה ךיהלא כחל קרא יכ
 יכ ןהכ שיא תבג .! טככשדקמ הוהי ינא 'םכודק יכ
 ! ףרשת שאב תללחמ איה היבא תא תונז*אל לחת
 ןמש ושאר רע קצוי רשא ויחאמ "לודגה ןהכהו
 זרא וכידגבה זרא שבלל ודי תא אלמו קרחשמה
 ת%שפנ לכ לעו : שרפי אל וידגבו ערפי אל ושאר
 ןמו = + תמש ל ומאלו ויבאל א*ב אל תרמ
 יכ ויהלא שדקמ זרא ללחי אלו אצי אל שדקמה
 תצוהו | ! קדוה' ינא וילע ויהלא תרחשמ ןמש רזנ
 הנאז* הללחו השורגו הנמלא : חקי הילותבב השא
 ; השא חקי וימעמ הלותב שא יכ חק אל הלא תא
 ! ןשדקמ קדוהי ינא יכ - רימעב ןערז .ללחו אול]
 16,17 ןרהא ללא רבד :רמאל קדשמ 'רכא קדוה' רבדיו
 זכומ וב הקריה רשא זכתרדל ךערזמ שיא רמאל
 | רשא שיא לכ יכ : והלא כחל בירקהל ברקי אל
 םכ*רח וא חספ וא רוע שיא ברקי אל םכומ וב %%%%
 .רבש וא לגר רבש וב היהי רשא שיא וא :עורש וא
 וא ברג וא ואניעב ללבה וא קד וא ןבג וא !די
 זכומ ןב רשא שיא לכ !ךשא חורמ וא זרפלי
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 פפתב 249 א

 הוהי ישא תא בירקהל שאגי! אל ןהכה ןרהא ערזמ
 שחל : בירקהל שגי אל ויהלא שחל תא וב םשומ
 ךא :לכאי שכישדקה ןמו שכישדקה ישדקמ ויהלא
 עכומ יכ שגי אל חבזמה לאו א*בי אל תכרפה לא
 ! שכשדקמ קדוהי ינא יכ ישדקמ תא ללחי אלו וב
 : לארשי ינב לכ לאו וינב לאו ןרהא לא השמ רבדיו

 א

 לאו ןרהא לא רבד !רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 שכש תא וללחי אלו לארשי ינב ישדקמ ורזניו וינב
 רמא |: קדוהי ינא יל שכישדקמ שה רשא ישדק
 סככערז לכמ ברקי רשא שיא לכ שככיתרדל שהא%לא
 ותאמטו הוהיל לארשי ינב ושידקי רשא םכישדקה לא
 שיא : הוהי ינא ינפלמ אוהה שפנה התרכנו וילע
 תצל םכישדקב בז וא עורצ תצוהו ןרהא ערזמ שיא
 וא שפנ אמט ללכב עגנהו רהטי רשא דע 'רכאי
 רשא שיא וא : ערז תבכש ונממ אצת רשא שיא
 רשא םכדאב וא ול אמטי רשא *** ץרש לכב עג
 האמטו וב עגת רשא שפנ !ותאמט לכל ול אמטי
 ץחר שא יכ םישדקה ןמ ירכא' ולו ברעה דע
 ןמ לרכאי רחאו רהטו שמשה אבו. : שימב ורשב
 %לכאי אל הפרטו הלבנ !אוה ומחל יכ םכישדקה
 אלו יתרמשמ תא ורמשו * ! הוהי ינא הב האמטל
 קדוהי ינא והללחי יכ וב ותמו תוטח וילע ואשי
 ריכשו ןהכ בשות שדק לכאי אל רז לכו ! שכשדקמ
 אוה ופסכ ןינק שפנ הנקי יכ ןהכו :שדק לכאי אל
 זרבו : ומחלב ולכאי שכה ותיב *דיליו וב ללכאי
 זכישדקה זרמורתב .תצוה רז שיאל קריהת יכ ןהכ

 הם כ עאב

 ברקי קזגתס בירקי 2. = . םככערז לכמ -- םככערזמ 0.
 םכישדקה לא , 4. לא - ל (0ק.?8. 124.  רשא 2" 5 7

 ושידקי -- ושדקי 166 -- ובירקי 9. ינב -- ינבא 106 ----

 ינב אא%א% 2 התרכנו -- ה , 181. | אוהה -- איהה 4 9

 80,132:193,227, 204,279: קזנתס 1ז1,136,160; 6 1.

 ינא , 6958
 4. שיא 2", 6,109.  אוהו -- אוהו ןהכה 60, 110 -= טק

 12%. | בז 193. | םבישדקב -- םכישדקה 80. = עגנהו , 89 -

 עבונהו 220, 219; 200. | שיא 2", 7-

 5. שיא ,109. = עני -- עגי 'א 100. | ץרש 0. 8 6
 ול אמטי רשא םכדאב וא , 1999. 232.  אמשי רשא םכדאב וא , 0.
 וא 2" 4. לכל ול אמטי רשא טק. 86. אמטי 2", +.

 ל ו ו לבל ל כלום במי הא רדאב וא ןל ₪
 לכל רשא םכדאב וא ול 1077. | לכל -- לכב 155: קוותוס 60;

 תטתס 190. ותאמומ 4
 5.06. רשא -- (16) -- וא ק.ז88 4

 6. שפנ -- שפנו 132.  רשא -- וא 10 -- אטחת רשא זס.

 וב 142 -- ב הב 129,  אלו--ו 69,181 -- א תק, ד[ 9.

 7. אוה -- (6) -- רהטו !טק.148. 15%.  אוה , .
 8. 00, (0ק.:85 15%. | לבאי אל הפרטו הלבנ 1טק. 4

 הליבנ 4, 1. . .הפירטו 4. | הב -- ה טק.
 9. יתרמשמ תא ₪. 46 12%. אשי --ואשי יו אשי ג

 וילע כמ: 2-- לע 223.  אטח ;189--א 94. וב 6.
 והללחי -- * 9 -- והוללחי 5, 9 142 69 6

 248, 260 ; קזגתס 80. | ינא -- ינא יכ 81. | הוהי , +

 זס. רז -- ר ₪ק.186 136. | לכאי 1 . 197 -- לכאי ק 4.
 בשות -- ו , 109. < ריכשו --* . 69- | שדק 2"-- בשות שדכ

 ריכשו ןהכ 129.
 זו. שפנ הנקי ₪טק.ז86 זֶדָּב. | ןינק -- ןייניק 129 -- ןיניק ג
 -ןינק 9 1% 9 4 1 וסְק,וסֶפ 226, 227, 214

 וב \ 50,99. = דיליו -- דיקוי| 07 =-- דיליוא 6
255 --- 262 ,157 ,136 \ .₪01 .12 

 181.  ןהכ -- ן ₪0ק.זג 80. | שיאל --שיאל השו רגו הנמלא לא
 69 -- שיאל נמלא 162. | אוה -- איה 42 6, 9 84, 132, סב ;

 קעומס 150. | םבישודקה זֶסָג -- טק. 136 83. | אל
 לכאת -- לכאי וגגתהס 8, 1סז6 9.

 תרבו -- שיא תבו

 6 זז די

 - ד דה חד איג שוכב < הק קו ו א. ד

 4%% ! ויהלא שחל בירקהל שגי אל וב - - - - 2
 2 2 2 - ה הד הרד הה=ה;ה*%%%% 1
 ב 2 2 =( ו ו

 - = ש -- 7 ד דה רו 7 החה 24

 ויו זז 1

 כ | כי כ בב בב כ ,הכ א כ יב שתו = 2

 - - - -₪ = | ₪=₪=₪)9₪ 7 ִ=₪)₪ְ9₪ )0 ₪ ְ ְ = יח ₪ ְ = 3

 ----רררררדרררדרהרה דה םכהילא

 --רירידהדההה איהה - - ----דדהה 4

 ו ב וש == =ב = => == ו == = רו = 5

 ---רררדירדהדד אמט ---7- 7 ד
 +אמטו - ------ררררהררדרהד 6

 ו ו ו ו -ב| = 7 5 2 = = הר דד 7

 ה ו רי ב - 2 שח דרה תרה תא הכח ד 8
 ו ה שש = = =< = =, =," = ==, 9

 ב ה = = 5, 2 1- ₪ דה 10

 ב יש קש בש 2, 5 7 11

 ו ו ₪ !דלו] - - - 7-7 2

 |( 2 = = = א'ה - - -- - ד דחה ה ח

5 2 2. 
 +גתז ₪ 0%.
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 ישא -- השא 127. | בירקהל שני =
 בירקהל , 6.

 אובי -- אוב 6 סט.

 21. שיא , 61. | שנו 1.
 שיגהל ברקי 6.

 21. לא ךא -- לכא

 2. םבישידקמ 1.
 2. רמא , 63.  םככיתרדל -- םככיתרודל 63 -- םככיתורדל 4

 6%. שיא לכ -- יכ .
 4. רהטי -- רהטה 1.

 9. והללחי -- ה , 183 -- והוללחי
 . לכאו -- לכאיו 63. = ידליו 514. 12. איה , 1. 1

| --,/-2 

 א.

 קחו שיא ,ז52- - רשא 253.  תכומ ןב טק, ג +4

 שכומ ז" 6. | ןהכה ,זקפ, "הי ישא תא טק. זג 144.
 זרא 1", 9. ישא --ישיא 95,100,152 -- השא 0, קונוס

 וב םכומ -- וב ןרהא ערזמ םכומ 80. | וב 4
 גטז -- 45 ז20. | בירקהל שנ אל ,

 22. ויהלא םכחל , 120. = ישדקמ <- הוהי ישדקמ 600. | ןמו
 --ו49.  םכישדקה 120."2-- ד 0.148 0. | לכאי -- לכאו

 192, 6ז ומ תוגזַק. "אי 'ק.

 " 23. אל 2%-- אבי אל 0,

 וב םכומ < םכומ וב ֶפָב- = וב ,100. | אלו --ו 69. תא
 200. | הוהי 55 זֶסָג- | שםבשדקמ -- םכבשדקמ 24

 קו, 00.0 זס, 262. לא) וינצ , 7

 קו

 שגי -- בירקהל שגי 6.
/\% 

 1. השמ -- ןרהא לאו 9. | רמאל -- ר , 6מ.1ז!ת. 4
 2. רבד -- ורבד 650 2. | וינב לאו \ 80. * לאו --ל ₪. 1
 107. | וינב -- רקיו ומב 100. | ישדקמ 218 ז07.- שכה \ ₪

 םבישדקמ --' \ 69 -- םבשירקמ 22% -- םכישידקמ 47
180% ,152 ,160 6 ,120 ,100 ,108 ,107 ,99 ,84 ,81 

 226, 227, 244, 260 ; קזונמס 168. - הוהי ינא יל 678. 4

 3. רמא 06 רומא 9. | םכהילא 4, 0, 60, 80 6

 193, 601 ; קצנמס םככיתרדל --י ,9 11 -- םכהיתרדל

 עומס 109.  ברקי רשא שיא טק. 8. 4 שיא



 : הרלעל]

 0% 7, עפ

 קדשורגו קדנמלא היהת יכ ןהכ תבו :לכאת אל

 קכחלמ הירוענכ היבא תיב לא הבשו הל ןיא ערזו

 לכאי יכ שיאו :וב לכאי אל רז לכו לכאה היבא

 זרא ןהכל ןתנו וילע ותישמח ףסיו קרגגשב שדק

 רשא תא לארשי ינב ישדק תא וללחי אלו = : שדקה

 םשכלכאב המשא ןוע שתוא ואישהו : הוהיל ומירי

 הוהי רבדיו : םשדקמ הוהי ינא יכ שכהישדק תא

 יראו וינב לאו ןרהא לא רבד ! רמאל השמ רא

 זריבמ שיא שיא שכה*לא תרמאו ילארשי ינב לכ

 ונברק בירקי רשא ללארשיב %%* רגה ןמו .לארשי

 קדוהיל ובירקי רשא שכתובדנ לכלו כהירדנ לכל

 זכיבשכב רקבב רכז םימת שכנ%צרל

 הצל יכ ובירקת תל ופומ וב רשא לכ : םיזעבו

 םכימלש חבז בירקי יכ שיאו < : שככל ;ריה' ןוצרל

 זכימת ןאצב וא רקבב הבדנל וא רדנ אלפל הוהיל

 וא תרוע :וב ?ץדיהי אל שכומ 'רכ* ןוצרל קדיהו

 תצל תרפלי וא ,ברג וא תלכי וא ץורח וא רובש

 לע שכהמ ונתת אל קרשאו ;דוהיל קדלא ובירקת

 ;רבדנ טולקו עורש קרשו רושו |: קדוהיל חבזמה

 קותנו תותכו ךועמו : הצרי אל רדנלו ותא השעת

 : ושעת אל שככצראבו קדוהיל ובירקת אל זרורכו

 לכמ םככיהלא שכחל תא ובירקת אל רכנ ןב דימו

 ! סככל וצרי אל זכב שכומ םשכהב שכ*תאחשמ יכ הלא =
 26,27 וא בשכ וא רוש :!רמאל קרשמ ללא הוה' רבדיו

 כוימו ומא תחת כימי .תעבש זריהו דלי יכ ןע

 רושו : הוהיל קדשא ןברקל הצרי האלהו ינימשה

 יכו :דחא םכויב וטחשת אל ונב תאו ותא הש וא

 זכויב :ו*אחבזת עככנ*צרל הוהיל הדות חבז והבזה

 ו:

 188 15%. | םכהירדנ --* ; 264. | םכתובדנ -- וו ,%
6 ,109 ,108 ,107 ,95 .94 ;59 ,54 ,81 ,80 :75 

,227,220 ,226 ,22% ,144,150,155,158,181,186,103,196 

 252, 61%. | ובירקי -- ו , 132, 650 15. | הלועל
 19. םככנוצרל גֶסָג. םםימת --י ,9. | םםיבשכב ₪ שבישבכב

 ז. | םכיזעבו -- םכיזעב וא 111, 248, 683 'ם.

 19.20. אל םכומ וב רשא לכ : םביזעבו טק. 15.

 20. לכ -- לבו 12. םכומ וב ₪ וב םכומ 227 תופי

 תכומ
 21. יכ -- רשא 4. = םירקי -- ברקי +.
 םכימלש -- םכימלשה 223. = הוהיל , זי

 ר 0.146 9. הבדנל -- ל ,-
 ןאצב וא -- ןוצבו 18. אל םכומ \ 150. אל -- ל 0. 6
 22. תרוע -- תרוע תורע 107 -- תורע 129. = וא תלבי 4
 וא 4%-- לוג 182. | תפלי -- לפי 10. | אל 1%*-- אל וא 177 =
 אלא סָג. | הוהיל הלא < הלא הוהיל 18%. | םבהמ -- מ ₪.

 188 14. הוהיל - - -- - השאו קונתוס 215

 23. רושו -- רשו 84. | השו --וא השו 212. | טולקו עורש ,
 :90. - טולקו ,5- השעת , 223 -- 100. 4. 4.

 ותא 1סת6 ותוא 2. הצרי טק. עא

 חבז -- ונברק 6.
 רדנ -- רזנ 84 -

 רקבב , 107 --ר 1טפ. 8

 24. תותכו -- בותכו וגס 136. = הוהיל -- הוהיל הלא 8
12 

 28. ןב ,,107 -- 528 6. |
 יהלא םכחל תא תק. ז3= 4.

 הלא 84-- ה 0. 86 0.
 109,116. הלא לכמ , 6.

 שכהב קעותס םכב 4
 27. וא רוש -- וא רוש וא 4.

 ובירקת -- י 152 -%6
 תרא , 4 כחל =

 םככיהלא -- םכהיהלא 150, קזומוס
 לכמ -- לכמ םבה 129. = יכ ,6.

 םכב ,186. | ככל --כ טק.
 ואי ז* ק. 86 0. מי

 193. תחת -- תחת נת 107 -- טק. 6 ומא ;, 7.

 ינמשה
 28. ותא -- ותאו 18 -- ןתוא 6, 14, 193, 5- וטחשת --

 וטחשו יחת 7.

 29. הדות -- ו , 80, 10) -- םבימלש 69 -- [טק. 146 120 --
 םככנצרל -- םככנוצרל 2
 וחבזת -- הוהבזת

 %%% הדות וְפָּב. הוהיל ,
 196, 674, 67%, 678, 680 -- םכ טק. 146

 129 -- והחבזת קזנתס

 20 5 ג

 - דרה הכח חח חח הוה 77 13

 - - - הראענכ ----- 7-7 ררההד

 ב כ א כ שאר זה 2 = ל 14

 2% = 4 תשימה יט יש
 ו בראא = רש ו 7 - שי 2-7 .ד 5

 - - 7-77 ד םשתאא - -------ה-ה- 06

 ו ו קה דש רה רו ו 7

 = 7 רק קח חח = החד 18

 ב םהילא - ------777
 0 רג

 - -7 7 7ה החדה שכת*בדנ -----7 77 -

 - - הרה זככנוצרל - - - - - 19
 ב כ כ ככ ם שם בכ כ ב 20

 חכה החד ה ה רה 21

 = - - ןאצבו רקבב הבדנא --- - 7777 ה

 ו ד ב 'ככו - - - - - 2

 - ההד 09 הרה חה 23

 -7 777 ךועמ<א --- 7-77 77- שעה 4

 = ד רק חרק קח חה חח וה הד חהחחחד 25

 - רד רה הרד חהדה שיתיחשמ - - - =

 ו." 28

 ו ו קרשו 29
 - ו ורחב ה [-כופהל = ו ו וכ 10

 לגתזמ 0 א. 9 2

 ז 3. הנמלא -- הנאמלא , 1%. ומירי -- ומאירי 1.
 16. ואישהו 9 ויאשהו 1.

 1. םככנוצרל -- ו \ 63. םביזעבו -- םכיזעב וא 4.
 21. ןאצבו -- ןאצב וא 61, 63, 64, 66. 1

 21. השו -- הש וא 64. | טולקו -- טולק וא
 24. ךועמ -- ךועמו 61, 63, 65, 66,191, 0.

 2%. םביתיחשמ -- םכתחשמ 63 -- םכיתחשמ 61

 27. בשכ וא -- בשבו 7. השא -- ישא 2:
 29. םככוצרל -- םככנוצרל 61, 63, 64, 65, 7 4

 תפהי

 12,13. היהת - - (9) - - שיאל 7.
 ז3.ןהכ 196. "כ טפ . היהת -- ל היחת 104

 תיב -- תיבא 6. = הירוענכ -- ו \ 5: 6: 94: 95: 107 09
4 ,225 ,189,196 ,177 ,176 ,175 ,159 ,150 ,144 ,16 1 
 -- הירועונכ 152 -- הירוענב 15%, 260, 650 2 -- קזומוס הירענב

 80. | םכחלמ -- םכהלמ לא 80. | לכאת , 212. = לבאי | +.
 וב לכאי - וב ל ₪. 148 1. וב --וב שדק 5.

 14. שדק . 5. ףסיו (טק. ג 234. ותישמח --י \ 73

 60, 18, 226, 227 -- !תישימח 3, 6 1 ,,,,%

 196. 219 ; קונוס 95; 144 -- ותשימה 4: 5,

 152,155, 225, 247,100. | ןהכל (סוז6 ןהכה לא 6.
 ז%. עזרא ג" קב 4. 66::012 223. - ינב (טק,ז88 4. חרא

 ומירי רשא טק. 4. - תרא 2", 18, 60, 80, 180, 10 -

 ת (טק.:ג. 2. | רשא ,107. | ומירי םטמ6 ומרי
 16. ואישהו -- * \ 69, 244. | םכתוא -- ו \ 4. 6. 9: 14.69: 2

 80, 81,84,9ף,107,108,100,111,120,1122,

 176,181,18ס,196, 226,227, 251,260. = ןוע -- ןוע תא

 םכלכאב קזגתס םככלכאב :1:.  תרא ₪ק.148 9. | םכהישדק
 כ וכ תפן

 18. לא 58 9. לכ, 7%. | םכהלא , 1% -- םבחילא %
 109,132,181. - ריבמ --י,.190- | רגה 58 4,690, 9

 -- ר טק. 146. 611885665 לארשיב -- לא ,. ו

 בירקי רשא ת6ק6גמסגע ט6ז08 8 22, 3 םככערז לכמ 38 שמשה
 7 נת 7. ובירקי - - - - - ונברק 25. ונברק טק.



 אא ופפתי 21

 ! הוהי ינא רקב דע ונממ וריתות אל* לכאי אוהה

 ! ;דוהי ינא שכתא םתישעו יתוצמ ** םשכתרמשו
 ינב ךותב יתשדקנו ישדק שש זרא וללחת תלו
 ץראמ םשככתא איצומה ! שככשדקמ הוהי ינא לארשי
 : הוהי ינא שםיהלאל שככל תויהל םכירצמ

1. 

 לארשי ינב לא רבד : רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 שכתא וארקת רשא קדוהי ידעומ שה*לא תררמאו

 השעת כימי תשש : ידעומ שכה הלא שדק יארקמ

 שדק תצרקמ ןותבש תרבש יעיבשה זכויבו קדכאלמ

 לככב קדוהיל אוה זרבש ושעת גל זרכאלמ 'רכ

 רשא שדק יארקמ הוהי ידעומ הלא* !  םכיתבשומ

 העבראב ןוש*ארה שדחב : שכדעומב שכתא וארקת

 השמחבו :הוהיל חספפ םיברעה ןיב שדחל %%% רשע

 םכימי תעבש הוהיל תוצמה גח הזה שדחל זכוי רשע

 היהי שדק ארקמ ןוש*ארה םשויב : ולכאת תוצמ

 םעכתברקהו : ושעת אל קרדבע תכאלמ לכ שכל

 ארקמ יעיבשה ?םכויב* סכימ' תעבש קדוהיל קדשא

 קרוהי רבדיו : ושעת אל הדבע תכאלמ לכ שדק

 זררמאו ילארשי ינב לא רבד !רמאל השמ לא

 שככל ןתנ ינא רשא ץראה לא. ואבת יכ שכה*לא

 תרישאר רמע% תא םכתאבהו הריצק תא שכתרצקו

 הוהי ינפל רמעה תא ףינהו : ןהכה ללא םככריצק

 זכתישעו : ןהכה ונפינ תבשה תרחממ ססככנאצרל

 ותנש ןב שימת שבכ רמעה תרא םםכפינה םויב

 הלולב תלפ זכינרשע ינש ותחנמו : הוהיל הלעל

 : ןיהה תעיבר ןיי הכסנו חחינ חיר הוהיל השא ןמשב

 תכני יז 0 א . 

 678,680 -- םבביתאבשומ 237 -- םככיתובשמ 232, 248 --ומ

 1גק. 4.

 4. ידעומ -- ו , 132,100. | הוה" 7. שדק יארקמ , 7

 םכתא וארקת רשא שדק יארקמ < שרק יארקמ םכתוא וארקת רשא

 101. יארקמ ---י ; 69. | שדק -- םככל הוהי שדק 80 -- שדוק

 69: 675. | וארקת ,18. | םבדעומב -- ו, ,%6 84,100

132,150,158,106, 232, 247, 248, 1 4. 

 5. שדוחב 678. | .ןושארה , 107 -- ר ,.

 תבוא 104,181, 66%. | שדחל
 םביברעה ןיב \ 5.

 6. השמחבו -- ו ;14 -- אשמחבו %, עעותס 21 ףשע -=

 ארשע 155.  שדחל --השדחל 10ְק. | הזה , 103. = הוהיל תוצמה

 4 605. = תוצמה \ 675. = הוהיל \ 84. = ולכאת -- לכאי 66,

 7. םכויב --ו , 223 -- םכויבו 1, 5 -- םכויבא 82. | ככל היהי

 197,665. < תבאלמ , 60.| | הרבע ,\ 669 -- הדובע 4 5,
.4 ,651 ,400 ,288 ,160,193 ,132 ,120 

 8. הוהיל 58 107. | םבויב , 1%7 -- םכויבו ף.
 14. 176. | ארקמ -- ארקמ ימי 69.-  שדק , 4

 לכ [=בבל זס הדובע 129,132, 653, 674, 4.
 9. רמאל

 10. לא 1%, 178. | תרמאו לארשי טק. 46
 רמאל 1 םכהילא 69, 104, 100, 2485: 4.

 ןתונ 108,678. | רמוע 81, 232, 230,

 רשע -- רשע
 ןיב -- ב קוס ל

 יעיבשה 5.

 לכ -- היהי

 [-ררמאו --

 ואובת 7%,

 11. ףינהו -- ףינה םכויב תישעו 199. | תא , 109. | רמועה
 680. | םככנצרל -- םככנוצרל 1, 1 29, 193: 674, 67% -- ב

 13 132. . תרחממ 10ם.186 2. לפני זז. 1מז67 ססתג. 1

 68 12" םבכנָצרל הוהי ינפל רמעה תרא םכבפינה םכויב שכתישעו
 : ןהכה ונפיני תבשה תרחממ 9.

 12. םככפינה -- , ,% רמועה 8 4 8.

 ותנש -- ותנש ש תשנ 12ֶפ -- [גטק. זג5 103. | הלועל 69: 4

 678, 680 ; קזנחוס )9. | הוהיל \ 210 -- טק. זג 0.

 13. ותחנמו -- ח , 17. = םכינרשע -- הוהיל םכינרשע 136 --
 כינורשע 129, 153, 155, סב, 285, 8. תלס , 1סֶפ. ןמשב

 -- ןמטב + חיר -- חירל 080- חוחינ

 191, 678. הכסנו , 66% -- וכסַנו 6, 1 84,107, 99

 5 וו זז

 --ה דה ה רחהה אלו ------
 1 אאא %אא = - 7 7 ה 7 ה חה א ---- 1

 רבו - כ פסמסס-= +1 32

 קו דה ה ₪צומהה .ו םבתשה קמו כ רו 5 3

 69 א ז) ד

 כו חה | שמ ו | כב כס | שכב ישב יפו כ ית | חו הת = \ ירו, כר ןוהבו דמו צל = 2 2

 ו זכהילא = = ==
 ו ה סח (ה הוה 3

 5 א - = = = שש 0

 שי דש חל לש .. ( חח וה קפל ה( קה הלאו ה 0

 - - -- ןשארה --------ר דד דח "
 - חח חח חח ההרה החחה םי---- 6

 --רד ד דדד ןשיארה - ------77-7- 7
 שם 8

 - ה-77 - םטעבו-----7- 7-7 ההד
 = 2 0 0 0 0 0 שש 0 7 0 0 0 = 0

 - ד רח קח קח חה חה חה הרה חה החד 10

 ---ררררררי ריד הדחה זכהילא
 - - - רמעה --------7ר ההדחה

 - - דודה חח חח חח דחה חה חהחחח זז:

 תר כ 2-2 - שכנוצרל 2
 -רה חה חחח ההר חח חה - םככפאנה - -

 - - חה - ד חה חה חה ה ה חה ההר החחח 13

 ם- = תיעבר ןיי ךכפנו.- = -+:- - חה הו

 :.אגה צב 12 0

 20. אלו -- 1 \ 61, 64, 65, 0.
 32. יתשדקנו -- תשקנאו .

 33. אי'צומה 61: 64, ,

 6. כימי -- םםימ 1.
 10. םכתרצקו -- םככריצקו 64. | םםכריצק -- ל ,7-.

 12. םבכפינה 64, 4.
 ובסנו --.ויכסנו 61, 64, 65, -

 11. ונפני 1.

 11. םכינורשש

 ז-ריעיבר 623, 64. 6

 התעעכאב

 40. אוהה -- איהה 69. = אל -- אלו 129. | וריתת
 130.  ונממ -- ונ (טק.ז4 6. דע 58 69. רקוב

 341. 00. 103. - יתוצמ --יתוצמ תא 5, 62 6
 םכתישעו -- י . 69. = םכתא , 152 -- םבתוא 193: 6755

 הוהי ינא , 2- ,
 12. וללחת -- וללחי 4.

 גֶלָּכ. | הוהי ינא , 69.12%. | םככשידקמ 1.

 וכ בה =- כ יס 235 ו ץראמ 0 םכירצמ --י 0
 םביהלאל , 109. | הוהי ינא םביהלאל -- הוהי ינא הוהי ילאל 9.

 ךותב יתשדקנו טק. ע-\

 1. רמאל , 4
 2. םכהילא 9 60, 100,160, 103, 674, 678. | ידעומ 1%--ו

 0. שדק --- רשא , = םכתא , 84, 89,170 -- םכתיא

 שרדוק 2

 678. | ידעומ .2"-- ו , 109 -- 'ידעומ 8.
 2,3. ןותבש -- (זז) - - יארקמ 518 7.

 3. םכימי -- דבעת שבימי 200. | השעת 018 112.  הכאלמ --
 א , 675. | םכויבו -- םכויבו יבא ף.  יעבשה 67%;248.  ארקמ
 -- יארקמ 89. | שדק -- ן שדק 109 -- שדוק 678. | הכאלמ 2*
 קזוחס תכאלמ 15%. אל 86 244.  .אוה -- אד 2

 680 ; קזנומס 4. םככיתבשומ --- ו 14, + %)

,6 ,106 152 ,+ ,80 .75 

 227: 249, 251, 260, 674 ; םועת6 157 -- םבכיתובשומ

 . 193: 239: 675. 678. | יארקמ קחומס יארקמב 5



 .1 פפו

 הזה שכויה שכצע דע ולכאת אל למרכו ילקו שחלו
 שכלוע תרקח טככיהלא ןברק תרא םככאיבה דע
 שככל םשכתרפסו : שכיתבש*מ -לכב שככיתרדל
 הפונתה רמע תא סשככאיבה כוימ תבשה זררחממ
 זררחממ דע |! קרניהת תר*מימת זרותבש עבש

 שכתברקהו זכו' ספישמח ורפסת תאעיבשה תרבשה
 כחל ואיבת סככיתבשוממ |! הוהיל השדח החנמ
 קרנייהת תלס שינרשע ינש *%%* םכיתש קדפונה

 לכע שתברקהו ! קדוהיל םירוכב קדניפאת ץמח
 ןב רפו קדנש ינב שכמימת זכישבכ תרעבש .םחלה
 הוהיל הלע ויהי %%%%% םכינש םכ*ליאו דחא רקב
 !: קדוהיל חחינ חיר קדשא םהיכסנו שכתחנמו
 שכישבכ ינשו זראטחל דחא כיזע ריעש שתישעו
 שכתא ןהכה ףינהו : שימלש% בזל קדנש ינב

 ינש .ללע .קדוהי .ינפל  רפונת םירכבה כחל
 קכצעב שכתארקו :ןהכל הוהיל ויהי שדק םכישבכ%
 הדבע תכאלמ לכ םככל היהי שדק ארקמ הזה סכויה
 : זככיתרדל שככיתבשומ לכב שכלוע תקח ושעת אל
 ךדש תאפ הלכת אל םשככצרא ריצק תא םככראצקבו
 בזעת רגלו ינעל טקלת צל ךריצק טקלו ךרצקב
 השמ לא הוהי רבדיו : שכיהלא הוהי ינא םשכתא
 יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד !רמאל
 ארקמ העורת ןורכז ןותבש שככל היהי שדחל דחאב
 עכתברקהו ושעת ת4ל הדבע תכאלמ לכ :! שדק

 תעפב

 18. םכתברקהו --םכת ₪0ק.146 136. | תעבש --העבש

 תכמימת םבי טק. 135 דג. | םכמימת -- םבימימת

9 ,244 :239 ,103 ,152 ,132 ,120 ,84,108,100 ,81 ,80 

 260, 674, 678 -- םכיממת 4 הנש -- הנש קהו 106 -- ש

 תזנתס י 4. | רפו--ו ,\ 5,264. | םבליאו -- * , זזז -- םכליאו נאו

 107 -- םכיליאו 84,132, 152,188, 260 -- םבילאו 4:4 60
.0 ,678 ,674 ,244 ,226 ,106 ,150 ,10,120 ,81 ,80 75 

 הלוע 69,109, 675,680. שבתחנמו --ו . 9 4. םבהיכסנו

 חוזינ 81, 96,

 19. םבתישעו -- תיתישעו 84. | דחא , 129---הוהיל דחא 6.
 תאטחל --ל , 674.  םבימלש -- םבימלש תאטחל 193 -- םבימלשה

-4 ,196 ,109 

 20. שםכתא ןהכה ₪ ןהכה םכתא 6.
 םכתוא 193, 253, 200, 67% : (סעו6 172. לע ז", 80 ---הפונה

 לע 69. | םבחל -- םכחלה 132. = םבירכבה -- םבירוכיבה
 107,120, 132,103, 232 -- םכירוכבה 4. 5, 6, 0: 14, 18. 75, 4
 108 ,1סס,זזז,10ס0, 152,173, 100, 244, 260 ; קזנממס 1, 101--

 םכיר אכבה 220 -- םכירוכב 80 -- םכירביבח 4. הפונת ==

 רו הוהי ינפל --.הוהיל 4. לע 2" טק, 1

 ויהי ; 75 -- היהי 212, קנס 104,100. = הוהיל --הוהיל לכ בבל
 109 -- הוהיל אל

 21. םכתארקו -- םכתארקו ויהי 69 -- םכתא םבתארקו 1.

 ןהכה -- ןרהא 1.

 תכויה ,125 -- טק. 185 81. = היהי שדק , 109. | שדק , 80 --

 שדוק 129. | תכאלמ -- כ , זק. | הרובע 4, 60, 84,120,

 264, 6ָל44. | אל 58 162. ושעת --ו , 9.  םבלוע -- םםלוע

 תככיתרדל 80. | םככיתרדל םככיתבשומ לכב < לכב בכיתררל
 םבביתובשמ 248. = לכב -- לבבל 10 -- לכבאאאל 0,

 םכביתבשומ -- ו. 9, 17, 18, 69, 80, 81, 107, 100, 6 2

2% ,249 ,226,237 ,150.152,155,158,160,181,186,196 

 282,601 , 603, 674, 680 -- םבכיתובשומ 106, 120, 260 --ש] טק.

 145 144 -- םבכיתובשמ 84, 244. | םבכיתרדל -- םככיתורודל
 1 29 -- םככיתרודל 84 -- םבכיתורדל 3.

 22. ריצק תא 58 178 ₪ תא ריצק 8.
 ךריצק -- י . 18. | טלקת אל ,5-
 ינעל צק יצק 107 -- ךריצק טקלו ינעל 95.

 675,680.  םכביהלא ,,.
 24. שדחב -- שדחב שדחל =כוי רשע השמחב .
 -- יעיבשה םכוי רשע 69 --יעבישה 674. | שבכל ,.

2 

 25. הרבע , 159 -- הדובע 17.18, 69, 84,120,674. | ושעת
 --השעת 18. | הוהיל השא םכתברקהו , 14. | םכתברקהו -

 םכתברקהו םכימי תעבש 6

 ךירצקב
 ינעל -- טקלו ינעל
 םכתוא 7%

 יעיבשה
 העורת

 סה 279-

 צה 21 ₪ 10 א 4

 202 5 ן םושעופח

 = ו - רש, 7 ד ₪ הד 14

 4 = = ייפ ב זככאאבה - -
 ו : שככיתבשומ = -- 77777 5

 -- ה הנח ץןככאאבה = == ₪ ה-5

 3-2 זרוממת -- ----- 06
 ₪ 2 חה ₪7 - תיעיבשה - - -

 יריד מ יהל שס הת - ₪ 7

 ו - ץרולח - = ידיה
 - הכה ה ה םיראכב ------ 8

 - רח - 777 העבש -- -
 שכניה םסמימת - = .םיליאו - - - --

 שש ה החן חח | קל ל לח דד לח למ, החקיקה א 9

 = = ה ה ה =( םימלשה - 4 גש = = 20

 לנו רו רמו ו ל צח לד וה סב ,בושרבה | ג

 = ה-7 הרד רד ידידה חח סככה/צמב] | 52
 = ה ה ה ההד הד ה7- *רצקל

 = ₪ כס = ד רח רה ההדחה 20

 ו... 24

 ו 25

 5 ג 1.

 14. םככאיבה 61: 7-

 ככיתרדל -- םכניתרודל 6% -- םככיתורדל 4.
 1%. םככאיבה 61, 64, 65, 66,127. 181. | הניהת 6.

 17. .םבביתבשוממ -- ב םבינורשע 4 הניפאת ----
 ןהפאת 64 תיכימובב 6 2

 19. םכימימת 36 0. 19. ינש -- הנש 64, 127,
 20. םבירוכבה 61, 64, 127, +

 21. תקח -- תקחק 61. | םםכיתרודל 64, 5.
 24. שדק , 1.

 27. שבירופב 61, 64, 2

 תרקח -- תוקח

 ל

 םככיתושפנ 64.

 ו-7 2/222-/15.5.".."....2.-8787/ 7 --₪---=-=]=₪]]]=ְם

 הע פה.

 112,136, 150, 181,103 240; 253, 260, 603. 659 'ק, 674-
 ןיי , 132. | תעיבר -- תיעיבר 6, 18, 60. 75, 81, 94, ,
 1סְ,111,129,132,136,150,181,180,1ֶסֶב,196, 244, 2489, 4

 674 678, 680 : קוונתוס 289 2 ; (סח6 82 -- תיעבר 4, 4.

 14. ילקו -- ו . 84, 155 -- אילקו 69 --ילוק 196. | אל 3
 םכצע , 84, 109 -- םביצע 136. | הזה , 180. | םככאיבה --

 28. | תא , 99. | םככיהלא -- םככיהלא הוהי 9. | תקוח 2
 679. | םככיתבשמ - - - תקח [טק. 8 4 םבלוע ה

 ככיתורודל 129, 678. | לכב -- לככ 107. = םככיתבשמ ---
 םככיתובשומ 129, 675, 678 -- םככיתבשומ 1

 136,144,181,186, 100, 13, 223, 244, 61% -- םבכיתובשמ 6.
 16. זררהממ ככ טק. 8 4. תככאיבה -= ' \

 = רמע תא !ס6-רמועה 193.  רמוע 84. | הפונתה טק. 8 1.

 זרותבש -- ו 14, 101, 104, 170 ; 10766 4 תרומימת

 תומימת 517, 18, 81, 84, 108, 120, 156, 196, 212, 2489,

 260, 674, 675, 678 -- תמימת 136. | הניהת 20.
 16. דע 06 דוע זס. | תבשה , 132, 186 -- עובשה

 תעיבשה ,.200--- תיעיבשה 4, 52 6, 9, 18, 60 75, 80, 844, 6

,249 ,248 :193 1 2 

 264, 615: 674. 678, 680 : קמתתס 111,135.  ורפסת -- ןורפפת

 103.  םכישימה 193. | כו 5.95. החנמ -- ח ק. 4 2.

 17. םכניתבשוממ -- ו 42 5: 6: 9 14, 18, 60, 80, 81, 5

 100,10ְק,100,110,126,150 ,,+,,,7 1

0 ,674 ,603 ,602 ,601 ,2 380 ,260 ,240 ,247 :233 ,226 , 

 םככיתבשוממו 61% -- םנכיתובשוממ 75, 239, 300, 678 ---

 םככיתובשממ 129, 248. = ואיבת , 109. | םביתש , 66%. | ינש

 (סח6 יתש 69. | שכינורשע ס, 60, 84, 120, 155, 103, 675,
 הנייהת -- ת 9. = יהניפאת -- ' א 42 5:0 17: 049 132 2

 232. - םכירוכב --ו 9, 18, 80, 186, 239, 61% -- םכירוכיב 1
:1 



 23 מב

 !: רמאל השמ לא הוהי רבדיו : הוהיל השא
 ארקמ אוה סכירפכה זכוי הזה יעיבשה שדחל רושעב
 סכתברקהו סככיתשפנ תא םכתינעו שככל היהי שדק
 זכויה וכצעב ושעת אל הכאלמ לכו \ ! הוהיל השא
 הוהי ינפל שככילע רפכל אוה שכירפכ שו יכ הזה
 זכצעב הדנעת אל רשא שפגה -ירפ יכ :ודככיחלא

 השעת רשא שפנה לכו ! הימעמ התרכנו הזה סכויה

 שפנה תא יתדבאהו הזה םכויה שכצעב הכאלמ לכ
 תקח ושעת אל הכאלמ לכ* : ה*מע ברקמ אוהה

 ןותבש תבש !שסכיתבשאמ לכב שככיתרדל םכלוע
 שדחל העשתב םככיתשפנ תא םכתינעו שככל אוה

 רבדיו י(ישככתבש ןת+בשת ברע דע ברעמ ברעב
 רמאל לארשי ינב לא רבד ! רמאל השמ לא הוהי

 תוכפה גח הזה יעיבשה שדחל ושוי רשע השמחב
 שדק ארקמ ןוש*ארה זכויב : הוהיל כימי תעבש
 וןבירקת שימי תעבש :ושעת אל הדבע תכאלמ לכ
 שככל היהי שדק ארקמ ינימשה כויב* הוהיל השא

 תכאלמ לכ* אוה זררצע ?דוהיל השא םשכתברקהו
 וארקת רשא הוהי ידעומ הלא !ושעת אל הדבע
 הדגמנ הלע הוהיל השא בירקהל שדק יארקמ שכתא
 ;ר*תבש .דבלמ  .:ומויב שםוי רבד םיכסנו .חבז

 קככירדנ "לכ דבלמו םשככיתונתמ %% דבלמו ?דוהו
 ךא : זדוהיל ונתת רשא םשכיתבדנ לכ דבלמו
 תא סככפסאב יעיבשה שדחל כו רשע קרשמחב
 כימי זרעבש הוהי גח תרא וגחת ץראה זראובת

 עתרעפ

 -- םכתניעו 67%. = תא ; 9- | םםביתושפנ 129,1ֶסָב- -העשתב
 -- העשתב 107.  שדחל -- שרחב שדחל 17. :  ברעמ 6
 ברעב 69. דע -- דעו 42 5:92 18: 9 0%

 181,199: 212: 244, 674 : קעונמס 4 ברע -- רע טס.

 152.  םבכתבש -- םבבכתבש 9 -- םככיתבש קענתס 168 ; 6

 83 -- כת טק. 35 7.
 34. ינב לא --ינבל 9. | רמאל לארשי טק. 36
 -- ל ים. ות. 152. מאל | 214.0 שדחל 3

 טק, 14: 172... ' תכוי 680. הזה יעיבשה , 109-  עבשה 99-

 הוה , 125 -- הזה בשה 107. הריכסה -- ו. 9.17, 59 4,

 104, 107, 15+ 210 2725 0%,,, 

 256, 277, 288, 100, 600 65 תו. = 680 -- תוכוסה 120

2 /₪53] 7 

 35. םכויב - "םבויכ זס. | שדק -- םבכל היהי שדק 1.
 הרובע 4. 69, 84, 129: 193: 64-

 36. כימי -- שבימיאא 6. | ובירקת -- ו , 19. | םכויב ,1ָפ

 בלה = נט מב 120 = וע זמ טק. 7 5

 היהי \ 69. = שככל -- םבכל הוהיל 69. = אוה -- איי 6
 150,196, 674: 675 : קנ1תגס 80 -- \, 1. 0 טק. תג 4

 הדובע 4, 18, 60, 84,129 2 9

 27. יהעומ =--ה כ טסט 2 3 2.1 02 200 םכתא וארקת רשא-

 ו 7 בתא -- סאלה [טע. 246. 0 -- ב 5

 לארש*
 תכוי רשע השמחב

 שדק -- שדק ו הוהיל 186. | השא קונוס ישא %. < הלוע ל 9

 680 ; קנמס 170. הבז -- חבז ו 100 -- טק. 188 198. ומויב
 -- ומויב ו 5 -- קוס אמויב 4

 18. דבלמ -- דבלמו 157. = תרותבש 7%
,167 ,152 ,151 ,136 ,112 ,120 ,100 ,100 :95 ,84 ,81 

3 675 ,674 ,260 ,2%1 ,247 ,244 ,246 ,242 ,226 :193 ,18% ,176 
 קזותגס 80, 1סס ; 1סעפ6 107 -- 2" קצגתגס ו 12%- דבלמו 1

 -- | 1: 81,120,132,150, 227 ;תטמט 7. םככיתונתמ --
 5% 6, 18,690: 75. 80, )4, 99, 0% ,,,,,, , 

,120 ,8,166,168,18%,186,18,191,106 8 

 217: 253, 260, 100, 615 ; קונוס 82 -- םככיתונותמ 674.
 דבלמו םככירדנ לכ דבלמו ,\ 84. לכ ז" ₪גע.ז86 8%. דבלמו
 -- דאבלמו רשא 6.  םבכיתובדנ 2, 17, 84, 120, 2

 ונתת , 152 -- ורדת :

 39. השמחב --מחב השמחב 4. = םכבפסאב --- םככפפאנ 7.
 ץראה -- ה 18. | וגחת -- וגוחת 84 -- גחת 680. נגח ,-

 ןושארה - ו ; 9- ינימשה -- יעובשה 181 - טס. 4 ו

 39: +0- םככל - - - ; ןותבש טק. 8 +.

 ו יז ד.

 26.27 ךא

39 

₪ 

3 5 

5 9. 

 -דדהד- םכרפכ% - - - - - 7777

 - -- - תדבאאו -----ר רד ההד
 שש = - לכו ! הימע - - - איהה
 -- 7-7 ד ! שסככיתבשומ - -- - -7- 7777

 ו - ותיבשת - ----57 7 -

 -- דה - . ןושארה - - - ----77777

 - ה -- 777 - זכויבו - - - - -
 --- לכ אה -----הדהד ההד ה הח

 ור כ =< = | עב ל ד: = הד =
 -- ד ההד - סכיתאנתמ ךכ - - - - - -

 5 2.11 ב. צץ ב2 = ₪

 29. הוה -- הוה א 61. | םבירופכ 61, 64, 659, 42

 =בכילע -- םבכאילע 61. | | ינפל -- ימפל 4.
 40. יתדבאו -- יתדבאהו 65, 6-

 41. תוקח 63. | םבכיתרדל --- םכביתרודל 65 -- םככיתורדל 4.

 32. םםכיתושפנ 64- 24. רמאל , 4.
 26. הוהי -- היהי 61, 62: 64, 6%, 66, 127,181,

 37- יארקמ -- * ,127. = ויויב -- ומושב 61, 04, 65, 66, 127, 1.
 38. תותבש --- אתותבש 61. | םטםכיתונתמ 4.

 29. וגחת -- והגחת 127 14

 - 1 עשב שיפ- ל כשמו צב בצבע צ  צצ  נכ  ד בצצצ  כ  בדב כ גג נט בג נבט כא

 אפ ב

 26. השמ לא , 82. | השמ 24.
 קקוךא ---רבד :5%-  רושעב---ה , זז ל 126, 1772, 109 1.

 יעיבשה -- יעבשה 136 -- 'עיבשה רישעה 69. = הזה ,
 םכירפכה -- םבירופיכה 69, 129, 193 -- םםירופפפזפ ,
 91, 84,108,10,זוז,ז25,136,150, 100, 226, 244, 247, 10

 260, 282 ; קזומוס 252 - םבירופכ 4, 248, 67% -- םכירפיכה 4.

 שכתינעו -- * , 106 -- םכתיניעו 674. = )תא , 109. | םככיתשפנ

 --' \ 9: 18 -- םבכיתושפנ םכתברקהו -- הנ טק.
 18 124. הוהיל -- הוהיל א 2.

 28. לבו -- ו , 1, 674. | ושעת --ו , 173.  יכ , 8 --םבא יכ
 107. | םם"-- םבטא 3 -- \ 6742 | םבבולע --* \ 89. | םבירפב
 4223 77 ק-כיחרופיכ 9 120,193 -- הירפיכ 0% -- שכורופכ 0

8 136 ,132 ,111 ,100 ,108 ,84 ,81 752 :17 :14 :9 :506 

 244, 2473 קווחס 80 --- רפכ 1066 הזה

 < 2. אל . 99. | הנועת 69,109. + הימעמ התרכנו -- התרכנו

 הימע ברקמ אוהה שפנה :. | התחכנו -- ה 112.  הימעמ --
 שפנה

 20, 40. הוה - - (9) - - התרכנו , 109 0,
 | 40. שפנה לכו -- שפנהו 666. = לבו --ר . 155. | לכ--לכו
 100,212.  םכצעב 00 זק. הזה 125,157. | אוהה --- איהה
 240 6, 9: 18,129.132, 144,150, 675 ; קנותס 100. | הימע 2.

 11. לכ -- לכו 4: 84,103 קוס 1. | הכאלמ -- תכאלמ 9.
 ו ת אל 9. | .חרקוח 120 = שבלוע -- ד, 1 46.

 ככיתרדל -- םככנתרד לכב 253 -- םככיתורודל 129. = םשכיתבשמנ
 -- םבכותובשומ 120; 232 -- םכביתבשומ 6, 75, 84,

,247 ,244 ,230 ,223 ,103 ,100 ,186 ,166 ,12 ,144 ,136 

 32. תבש קווחס ןותבש 83. | אוה -- איה 84. | םכבל -
 בכל הוחיל 95. | םכתינעו --* , 9, 106 -- םכתיניעו 18, 60 2



 התייהו 136. |

 ו .1

 : ןותבש ינימשה כויבו ןותבש ןוש*ארה םויב
 ת*פכ רדה ץע ירפ ןוש*אארה םכויב שככל םשכתחחקלו
 ינפל שכתחמשו לחנ יברעו ת*בע ץע *ףנעו שכירמת
 גח ותא םכתגחו : שימי תעבש םככיהלא קדוהי
 זככיתרדל שלוע תקח קדנשב כימי תעבש הוהיל
 תעבש ובשת ת*כסב !ותא וגחת יעיבשה שדחב
 ןעמל : ת*כסב ובשי לרארשיב חרזאה לכ כימי
 ילכארשי ינב תא יתבשוה תוכסב יכ שככיתרד ועדי
 ! טככיהלא הוהי ינא שכירצמ ץראמ םכתוא יאי'צוהב
 ; לכארשי ינב לא הוהי ידע*אמ תא השמ רבדיו

 יא

 אטו

 לארשי ינב תא *וצ :רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 רנ תאלעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו
 ותא ךרעי דעומ להאב תאדעה תכרפל ץוחמ :דימת
 תקח דימת :הוחי ינפל רקב דע ברעמ %%%** ןרהא
 תא ךרעי הרהטה הראנמה לע : שכיתרדל םכלוע
 התא תיפאו תלפ תחקלו !דימת הוהי ינפל תורנה
 : תחאה הלחה היהי םינרשע ינש תולח הרשע םיתש

 לכע תרכרעמה שש תוכרעמ זפיתש םשכתוא זרמשו
 תכרעמה לע *תתנו : הוהי ינפל ראהטה ןחלשה
 ; קרוהיל השא הרכזאל שכחלל התיהו הכז הנ*בל
 דימת הוהי ינפל ונכרעי תבשה שויב תבשה םכויב

 עת.

 תאא 14. | ידעמ -- ידעומ 1: 4. 6, ; 14. 17: 69 7
16 ,5 + ,1 

6742 3 ,602 ,288 ,283 ,282 ,271 ,264 ,260 ,252 ;251 ,244 ,227 

 680 ; קמומס 2,128 --ידעאמ 81 --ידע 002.14: 102. - לא
 -- לכ לא 5

 1. (0זת. כ. 18 4.

 2. ינב תא -- תא ינב תא 80. | תא -- לא 120: קזנמס 4
 ךילא -- ךילא ךל 129. = רואמל -- ה ,,6%

 260. - תולעהל 1, 2: 4, 5, 6: 9, 17 69 זז
49 ,232,230 ,227,228 ,120,132,136,150,173,181,193.210 

 260 ; קנמסַס 4 ,

 3. ץוחמ -- ץוחמ רעומ להאב 69. = תרודעה
 דעומ להאב , 1.
 דעומ , 157. | ךורעי 9,69,129.193. | ןרהא -- וינבו ןרהא 4
 14, 69, 100, 120,1236,153, 199, 242 -- אאאאא ןרהא 6. דע

 -- ברע דע 193,199 -- דעו 560: 90,05,120,132,150 14
 615 : קזומס 136. | רקב , 83 -- קוס ברע 80.  דימת ,9
 144, 252, | זרקוח שככיתרדל -- שכתרדל 81 -

 םבכיתורדל 4
 = 4. הרונמה 42 5, 84: 95. 107, 120, 2 1 הרהטה , %

 --הרוהטה 6,84,108,120,112, 193,232. < ךורעי 00

 193. . רורנה -- ו \ 6, 84, 94, 102, 107, 120, 132,
 1 02, 158, 168, 177, 186, 196, 226, 227, 253, 260 ; קע!זגס 82--

 תרנב 22
 5: תחקלו -- תאתחקלו 129. | התוא זסָב- 4 הרשע טק.
 1% תולח - 1, 6

 227 -- רשע םכיתש תלח 1. | ינש -- ינשא%א 120. | םכינורשע
 81, ,- הלחה -- הלח 1

 6. רמשו -- התמשו גף םכתוא -- ! \ 12 32 4, 6 5

170 ,152 ,150 ,112 ,120 ,111 ,100 ,108 ,107 ,89 ,81 :75 

 181,180, 226, 227, 212, 239, 61% -- התא 136. | זרוכרעמ -=-

 ו , 75: 80, 4. 1-וכרעמה -- עמה 5 -- תוכרעמה 6

 289 5 -- תאכרעמה 129. | ןחלושה 232.  רוהטסה 90
02 ,106 ,103 ,150 ,146 ,111,132 ,95,108 :94 :75 

 קחותס 8, 4

 6,7. רכרעמה - - (6) - - לע , ₪.
 7. תרתנו -- םבתוא תתנו 194 -- התתנו 6, 81, 248 ; קזותוס

 140.5 לע , 157. הנובל 1, 0
 םכחלל ק.135 ג.  הרכזאל -- התרכול 19 -- קזותתס תרכזאל

 84. | הוהיל השא נק. 4

 8. תבשה םכויב 2", 107, 12 4

 (טק. 85 זס.
 וניכרעי 69. | תרירב

81, 8% 109, 120, 132, 193, 226. 4. 

 ( ד.

 ל ג 5 זן 0 א.

 254 8 א גת.

 = דה דה חחח ההנחה ןושיארה - - -
 תופכ - - - - - ןושיארה - < היה" דאר דוח 40

 -- דד 77 חד תובע ץע יפנעו - - - -
 = חח ה ד הכח ד התוח הוס חדיד 21

 - - 7-77 תוכסב - ---- 7707707072

 - - - :תוכסב - 0-77 ו - - 34

 - -ררד 777 ח שכת%א יא*צוהב
 -- ה 777 ח ידעומ -- 7-77 4

6 

 - דד ההד ףצ - - -- 77777 ה ה 2

 ו הולעהל כ ב
 התא - --- 777777 תודעה - - - - - - 9

 - -הר רדר הרר רדר רחהחהח וינבו - - -
 2 - הרונמאה ------7774
 ו - !רקב דע הוי - - - -- | 5

 - - ה-777 חח - תש םתאא - -- 6
 - 7-77 ד התתנו - - - - - - רוהטה - - -

 --ררדדדה - הד הד 777 -7 הנובל
 שש םור -  ו .יתקייוה - 8

 : 5 ג.

 40. רדה -- רדא 6.
 41. םכביתרדל -- םככיתרודל 65 -- םככיתורדל 64. = וגחת =

 והגחת
 42. ובשי -- ו .\ 61: 64, 6%, 66, 127,191, 76%

 43. םבניתרד -- םככיתרוד 6% -- םככיתורד 64. | יתבשוה =-
 ו 66.

 2. ירולעהל -- ה ,
 2. ךירעי 61, 64,183. | התא -- ותא 6, 27

 תקח -- תוקח 66 -- תוקחא 61. | םכביתורדל 5
 4. ךירעי 61, 64

 ף. םביתש -- ש \ 66 -- םכ \ 6 11
 םכינורשע 64,

 7. לע 61.5 התייהו 27.

 תולח -- תולע 7:
 6. -רוכרעמה 6.
 8. ונכירע* 64, 6%, 66. 7.

 0 -------/0 0[ נו

 ה ספ.

 40. םככל ,129,66%5. רדה --כ רדה 10.  תפכ -- תופכו
 94,199 -- רופכ 69, 80, 95, 152, 157, 178, 194, 196,

 227, 232: 674: 675 : קונתס 2,81,116. ץע 2", 101. | תובע

 6% ז 4, 6, 81, 94, זז 116, 100 220 227,212, 8 674 :

 קזומס 80.  לחנ יברעו -- ברעו לחנ יברעו 10ְק. | יברעו --
 יתברעו 152 -- 2) 0.145 12%.  ינפל שכתחמשו , 1.

 ככיהלא -- כ 129 -- 6 םככיהלא הלהא 9.

 41 . כימי - - - - םבתגחו , 680. םכתגחו -- םכתגחו םכויב
 69 -- םכתוגחו 80, 84. | תרקוח 129. | םבלוע -- ו 6

 2ף1.  םבביתרדל --י , 151, 675. = יעיבשה --יעיבשה םכויב 2.

 42. תכסב -- תוכסב 1: 4, 5: 6: 0: 60, 75, 13 84,952

 ז16, 227 ; קזותוס 2 -- תכופסב 0, םכימי \ 5, 81 -- םבומי

 םככיתרדל םכלוע תקח הנשב 80. | לכ ₪ק.1840 120. | ובשי
 תגק.זג[. 136. | תכסב 2"-- תוכסב 4. 5, 6, 69, 75, 80, 1 4

454 ,286 ,284 ,283 ,282 ,270 ,271 ,227 ,108,116,160 ,95 

 43. םככיתרד -- םבכיתורוד 84, 680 -- םבכיתורד 3

 םככיתרוד 239. | תוכסב -- ו \ 9, 14, 18, 80, 107, ,

 170,176,193,226,227, 675 ; !0ז6 103 -- ז"רוכוסב 69 0,

 232 -- תת [0ק. < 1 יתבשוה -- ו , 80, 109, +.

 לארשי , 129. = יאיצוהב -- יאצהב 184 -- איצוהב 107 -- ו 9
 -- יאצוהב 140. | םכתוא טק. ע8 168 -- ו הו ,5
 69: 75, 80, 81, 84, 95, 104, 10ְֶק, 108,110,

6 ,2279 ,144.150,158,166,170,172,178,106,.226 

 282,61%, 675, 680. | ץראמ -- ץראמ ירצמ 1.

 תא = 44. ₪0. \ 83,176. | רבדיו -- הוהי רבדיו 7.



 5 ,תםטצזד. אאזצ פפה. 26

 9 ןרהאל זדתיהו .! (כלוע .תירב לרארשי ינב תראמ
 אוה םשכיש%אדק שדק יכ ש*דק שכוקמב והלכאו וינבלו
 ז0  תילארשי השא ןב אציו ! שלוע קח הוהי ישאמ ול
 הנחמב וצניו לארשי ינב ךותב ירצמ שיא ןב אוהו
 זז קרשאה ןב בקו  !ילארשיה שיאו תרילארשיה ןב
 השמ לא ותא ואיביו ללקיו שכשה תא תילארשיה
 12  והחיעו !ןד הטמל ירבד תב תימאלש ומא םכשו
 13 = לא הוהי רבדיו  !הוהי יפ לע שכהל שרפל רמשמב
 14  הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא אאצוה ! רמאל השמ
 ותא ומגרו ושאר לע שנהידי תא שכיעמשה לכ וכמסו
 ז5 שיא שיא רמאל רבדת לארשי ינב לאו : הדעה לכ
 16 תומ הוהי שפש בקנו : ואטח אשנו ויהלא ללקי יכ
 ובקנב חרואכ רגכ הדעה לכ וב ומגרי שוגר תמוי
 17  תומ שדא שפנ ללכ קדכי יכ שיאו ! תרמוי םש*
 18 !שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב שפנ הכמו :תמוי
 19  זרשעי ןכ השע רשאכ ותימעב וכומ ןתי יכ שיאו
 20 ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רבש תחת רבש :ול
 21  המהב הכמו :וב ןתני ןכ וכדאב םומ ןתי רשאכ
 22 קדיה דחא טפשמ ! זרמו" שדא הכמו קדנמלשי
 ! םםכיהלא הדוה' ינאי יכ "הדיהי'תהזאכ רגב שפל
 21  יכלקמה זרא ואיצויו לארשי ינב לא קרשמ רבדיו
 ושע לארשי ינבו ןבא ותא ומגריו הנחמל ץוחמ לא
 : קרשמ תא הוהי הוצ רשאכ

 איה זכישידק - - - שודק - - - - חולכאו - - -
 = =, חח חס. אפ .."ת דפ ו סח לין .- 5 וייר שלל ה לר ל( ו =

 כ ב ו כ שש צ'י | יי כב ית ו כת( לב  (כ \ כו כ כר כ

 = = שש כמ.( סמ ) ירי יירש ירה יש הת | שב ה קב ןור ןח דב הל

 = -₪ -- 0 0 כ ד 0 0 כ כ 0 ה 0 0 0 77 70₪-

 = => == == "= מ ה 0 5 5 5 = הפ 7

 = ₪ - 5 0 70 הש הש 7 0 0 0 0 0 ה 0 0 7 7

 = = = 0 0 7 0 0 0 0 0 0 ה ה 0 0 ה 00-

 6 2 אא

 נופה רהב יי .יהרשרפ

 :,2 לא רבד !רמאל יניפ רהב השמ לא הוהי רבדיו
 רשא ץראה לא ואבח יכ שכה*לא תרמאו לארשי ינב
 2 שש !קרוהיל תבש ץראה התבשו שככל ןתנ נא

 1 610 א. גפ

 16. אשנו --ו ק.245 ?. ואטח <-- ונוע 1, 4, 60 -- ונוע

 ואטח 0.
 16. בקנו -- בקונו 69, 193: 271, 282. 28 ; סו 12% --- םכקנז

 14 תומ -- ו . 109 -- תומי - םכוגר == ו. 4: 5: 9

 91,132, 144, 248, 249 -- םכוונר 1: הדעה -- הדע -

 חרזאכ -- הוהי הרזאב 164 -- חראזכו קוס 7%. - ובקנב ₪.
 186 104 -- ובקונב -

 " 17. שיאו -- שיאו שפנ הכמו 10ָס. = לכ קת."
 18. הכמו --ו ;152. 0 שפנ 1" 128,178 -- שפנ לכ .

 שפנ הנמלשי 05, 186. 95. | הנמלשי -- שי 5. !ום. 150 -- לשי
 1. תג ד וי שפג קר ,

 19. ותימעב -- םכדאב 181. | ןכ , 860. | השעי -- ןתני 1

 20. ןש תחת ןש ,\ 4. | רשאכ -- ְך טק. 45 9. | ןתי 1
 -- קזגמוס ןתי השע ף9. | םכדאב -- םכדאב ותימעב ספ -- ותימעב

 69. = ןתני -- ןתי 4 -- ןתני תי 9.
 21. הכמו 1%--ו \ 4. | המהב --המהב שפנ 5,136. | הנמלשי

 196.  :הפמו .2"=-- ה 0, 80
 22. רגכ , 170 --רגכ אכ 196-- טק. 135 172--רנ

1% 
 22. ואיציו 4, 6, 0.7%, 100, 12, 150, 186, 196, 226, 227,

 תרא 1% 920. .והפהמל 282. ותא , 157% ןבא -- מאב
 103.  ושע לארשי ינבו \ 184,200. | הוצ , 129. תא הוהי ,-

 תרא 2%-- לא 0. השמ - - (6) - - ינבו טק. ז4₪ 4

 ז. השמ לא הוהי רבדיו 115. תגנסזהס. 12. | רבדיו טסא תוגנסז,
 66 0עת804 ; 102,136 - תוגנסצ ; 9; 159, ָ,,ָ 7
,,, --- 1 400 ,286 ,284 ,2834 279 ,277 ,271 ,260 ,193 ,177,199 
 לא -- א (טק.תג8 80. | השמ --ה טק. 6 0. יניפ רהב ,

 190. | רהב -- ב סאטסח \ טק. 0. רמאל ,

 2. םכהילא 5: 9: 69, 80, 84, 100, 1933, 271, 282, 283 ; קזוחוס
 168. | ואובת 84. | ינא -- דינא 13. | ןתונ 9- .תרבש -ב

 טק. 4. 244-

 5. + ג =

 9. םבישידק -- םבישדק 61, 66 2:
 10. ילארשי -- ילארשיה 1.

 12. והחיניו 61, 64, 66, 127, 1. 13. לא ,.

 16. וב , 6. | חרזאכ -- ז . 6- 17. תמוי , 1.
 22. ךל -- םככל 61, 63: 64, 65 66

 ו רץ ל-0. מ 9-2

 קפפתב

 ף- התיהו -- תריחו 6. | ןרהאל \ 94. = והולכאו 1:
 136,196, 260 ; קנמס 80. שדק 1"-- שודק 5. 6, 80, 81, 29

 99 107, 132, 130, 1913: 2 260, 271, 282, 281 ; ז1תגס 4

 שדק יכ ₪גק. 148 דג | םכישדק שדק ₪45 128. | שדק 2",
 157 -- שדוק 84, זס.  םכישדק -- םכ טק. = ול אוה
 קחמס יל איה 150. מ ןל קת. 48 103. - הוחי ישאמ טק.

 140 1ף0. - ישאמ -- ש \ 17 -- השאמ ף, קנס 91, 4
 10. השא -- השיא 109 -- שיא 60. | תילארשי -- תילארשיא
 60. שיא -- שיאב 17 -- טק. 186 זֶלָ- | לארשי ינב ךותב ,
 190. | הנחמב -- הנחמב ךותב 1סֶפ. | ןב 3%-- ןיב 6 -- 6

 ינב 102. | תילארשיה -- ה ,1ֶפָּג -- תילארשה 69 -- ר
 זסָב. | ילארשה 0.

 11. בקיו -- בקקיו 193. | תרילארשיה -- תרילארשה 69 --
 תילארשיאה 129 -- תלארשיה 60%. = חרא -- א טק. ז4=

 ללקיו -- ללקיו ע 4. ותא , 150. | ומא ,104. | תרימולש 4
 120,193. ]ד --.-- שכבשו ,

 12. והחיניו -- והזדניו 1, 4, 18, 81, 82, ,,,+ 52

 190, 248, 253, 260, 200, 38 2 -- והוחיניו 4, רמשמב

 -- ב גק.136 18% -- מ 2% ₪02 124/.140. | שורפל
 13. רמאל -- ר ,\ 8מ. 1:ם. 4.

 14. אצוה -- ו . 9 -- איצוה 69, 152 -- אצוהו 166 תוגזק. --
 תגזק. 860. השמ 150. ץוחמ לא ל 2.180 102. לא 9.

 "| הנחמל , 144. | וכמסו -- וכמסשו 17 -- כ 66 כ טק. 8-
 שכיעמושה 69, 120,260. | חרא 2", 109. ושאר --ו 9.

 ומגרו -- ג ,170. ותא לכ 109. ותא -- ! . 17 -- ותוא 29-



 מ

 תפסאו ךמרכ רמזת כינש ששו ךדש ערזת םכינש
 ןותבש תבש תאעיבשה קדנשבו ! קדתאובת תרא
 אל ךמרכו ערזת אל ךדש הוהיל תבש ץראל היהי

 יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס זרא* : רמזת

 התיהו !ץראל היהי ןותבש תנש רצבח אל ךאריונ
 ך%תמאלו ך*דבעלו ךל הלכאל שככל ץראה תבש
 ךתמהבלו = : ךמע םירגה ך*בשותלו ך*ריכשלו
 : לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא ;דיחלו
 עבש סכינש עבש שפינש תאתבש עבש ךל תרפסו
 עשת םנשה תר* תבש עבש ימי ךל ויהו שימעפ
 שדחב קדעורת רפוש זררבעהו ! ץדנש םכיעבראו
 רפוש וריבעת םירפכה שכויב שדחל רושעב יע*<בשה
 הנש טישמחה תנש תא שכתשדקו +! שככצרא לכב
 היהת אוה לבוי היבשאי לכל ץראב רורד שכתארקו
 ותופשמ לא שיאו ותזחא ללא שיא שכתבשו שכל
 קריהת קדנש זכישמחה זרנש אוה לבו :וב*שת
 ורצבח אלו היחיפס תא ורצקת אלו וערזת אל שככל
 ןמ ככל היהת שדק אוה לבו יכ ! היראזנ זרא
 תאזה לבויה תנשב* + התאובת תא ולכאת הדשה

 ךתימעל רכממ ורכמת יכו : ותזחא לא שיא ובאשת
 : ויחא עזרא שיא ונות ללא ךתימע דימ קדנק וא
 ךתימע זראמ ;דנקת לבושה רחא סכינש רפסמב

 תם

2 ,103,108,10,125,120,116,150,176,18%,186,103,232 

 252,260 ג קזנמס 80. | םכינשה -- ה \ 09 -- '\ 129 -- ה
 145 9.  הנש -- הנש תאמו 6

 9. עררבעהו קס התרבעהו 7. רפוש 1"-- ו ,4

 יעיבשה 1: 42 9: 5: 9:17 18, 69: 75, 80, 81, 84,
2 ,111,128,120,112,136,150,152,173 ,109 

: 260,284,286 ,256 ,253 ,2%1 ,240 :248 ,247 244 :227 :223 ,106 

 קתחתמס 8. 125; 009: 389 2.  רושעב --ןי 1327 ו ו

 םכירפכה -- םכירופיכה 6, 107, 111,120, 152 -- םכירפיכה 8
 =- םכירופכה 1: 42 52 6: 9; 75: 81: 4, 0 109

 196, 226, 244; 253, 200 ; עומס 3. *  וריבעת --י ,+.

 10. תא רורד -- רורד ררד 7. היבשו* 0 4%

110, 120,132, 155, 178, 228, 212, 230, 244, 252, 2004. 

 לבוי -- 1 . 75; 107, 168, 193, 226, 48) 2 -- לבל 17. | אוה -

 איה 14, 6.9, 80, 107, 120,112, 136, 152, 220, 227: קזומס

 111,150, 2443 (סס0ס ותוחא לא -- ותזוחאל 6,
 קוומס 136. | לא 1% 84 - לא ריל 95. = ובושת
2 9 ,292 ,220 ,181 ,152 ,132 ,120 ,108 ,84 ,81 ,80 

 זז. לבו -- ו אוה -- איה 6: 9, 84, 107120
 132, 136.153,650 2: קעעמס 80,100,150,156.  הנש ,-4

 היהת -- היהי 69,151,196 -- הת [טק. ג 8.  וערזת --ז

 תג אלו 17--9- תררא 1%. 168. | ההיפס
 108,136. | אלו 2" טק. ?40 168. - הירזנ -- הירימ 1, 46

1 2 , ,107 ,104 ,84 ,80 .75 :60 :15 ,17 :14 :9 

8 ,253 ,247 ,244 ,227 ,221 ,196 ,186,189 ,184 ,176 ,160 

 289 2, 601, 602, 603, 615 ; 10166 81, 82 -- הריז'נ 6%

.4 ,300 

 12. לבוי -- ו , 132, 193, 242 -- לבו 120. | שדק אוה <
 אוה שדק - אוה -- ] \ 109 -- איה 6 0, 17, 84,106, 7

 129,132,152, 650 2; קצותס 150: (ס6 18. | שדק ,116 -

 שדוק 69 -- שדאק 6 -- םכישדק שדק גס. | היהת -- היהי
 69. תא ולכאת הדשה ןמ םככל 00.76 ף. הדשה פג

 ולכאת -- ו , 166.  התאובת -- ו
 13--16. אוה -- (42) -- תרנשב 10. ז84<

 14. לבויה --ו .\ 107: 193: 226. 284, 380 2--28 111.  תאזה

 92- ובושת 1. 52 6 9. 17, 18, 80, 81, 84, 107, 109 2

 181. שיא , + לא ת/79: < רתוחא 72

 14. רכממ ורכמת יכו נע. 38: 9. | רכממ -- רכממ יבשח =
 106. | ךתימעל --י . 19,136. = הנק =-- הנק ת פס. | ךתימע

 --ךותימע 5 -- תו ₪ק.ע85 2. | לא -- לא ישעו 106 -- ל

 ונת 111,132,144,191. - רא ,100,178-- לא %-
 ויחא טק. 146. 2. |

 1%. רפפמַב :"-- רפפמב יכ 4. = םבונש -- םסינשהח
 לבויה -- ו \ 14 95% 104, 107, 144, 176, 193:. 225: 244: 79

 289 2. תאמ -- תאמ חא 10. = ךיתימע 69. | רפסמב

 11 7 יאאלצ .

 62 שר

11 

2 

13 
4 

 דה < ₪ עב

 2 = צפת == - = 5 ראו --
 )| הדת ךיריזנ
 ךיתמאלו ךידבעלו - - ------רד-דד
 - = הררי דדחח ךיבשותלו ךיריכשלו

 יי - תותבש -----7---
 2 זרותבש ------77-7דד

 - - 77777 דחה יעיבשה

 -רד דרה הרה בשע -- 7-7 הה ד

 ----ררררררי די דרררחד ; ובושת
 - 7777 ה'חאפס = - ---- 7-7 הדדה
 - - ריר רה רדר הרה חהח ! היריזנ - -
 --7 77 תנשבו ---------7הרה
 ה %רכמת - - - - - - - - ובושת

 - רש 0 0 0 0 0 0 ₪ 5 5 5 5 ה ₪

 5 ג 1 2 ב

 .. זיריעיבשה -- ש , 61. = ץראל -- ץראלא 1.
 . יחיפס 61, 63, 64, 05, 6. ךיריצק 63-

1 606 :65 ,64. 

 , ךיתמאלו -- ךתהמאלו 27.
 ז7- תכירינה סי

 . היחלו -- היחאלו 7.
 . ימי ק.13 66. | תותבש 2"-- ןותבש 4.

 ו

 9. םבירופכה 1, 64, 6 4

= 

 ךריזנ 61, 59

 ךיריבשלו == ל , 66 == ךריכשלו 6%

 בע ברא] == 00

 10. ליבוי 6 ובשת 7.
 11. ליבץ 64.  הנש םכישמחה תנש , 61. | היחיפפ

 6%, 6. הירזנ 7.
 12. כ ליבוי 64.

 13. תרנשבו -- ו ;, 64, 6%, 60, 127, 4 ובושת -

 ובשת 7-
 14. ךתימעל --י , 61.  דימ -- תאמ 61,127.  ויחא --ואחא 7.

 ב

 כ ה

 2. ערזת 58 4- רומזה 108, 120, 103, 282, 283 ; זותס

 60.  ךמרכ --- ךמרכ תא 111 --ךימרכ 69. | תפסאו --התפסאו
 6,199. | תא , 80,157. | התאובת -- ו ,%6.

 4. רעיבשה -- תריעיבשה 1, 4 52 6 9 17, 18, 69
 91, 84, 95, 108, 10, 111, 120, 150, 181, 1ס3,106ו 220

 248, 252: 260, 264 -- תיעבשה 136. . ןותבש תרבש -- תרבש

 ןותבש הוהיל 170 -- טק. ז88 103. | ןותבש -- ןו , 109.
 תוהיל תבש , 75.  ךמרכו 955 224. = רומזת 6, 108, 103 9

.1 ,271,282 

 5. חיפפ -- ה טק. ד85 15%.  ךריצק -- ק קזונתס כ 9.

 רוצקת == 18, 75, 80, 82, 84, 94, 104, 107, 100,

 ז 28 120 132 196 144 150, 152, 158,168,186, 106,225, 0

 249,2%3,200;227,212,270. 'בניע 84,227. | ךרוזנ --י ,8

 -- ךיריזנ 5, 69, 132 -- ךיחנ 166. | רצּבת --רוצבת * 100--
 רוצבת 17, 6, 108,125: 155

 6. ץראה -- ץראה ןותבש 6. = אל ככל נק. 4" 4
 ךרבעלו 06 ךידכעלו 69. ךתמאלו -- ךיתמאלו 69 -- ו 9.
 ךריכשלו -- * .109,157,158: קחמוס 8.  ךּבשותלו -- ךבשתלו

 81, ג0סֶפ,227 -- ךבשותלו ושלו 69 -- ךבשותלו שלו 74
 7. ךתמהבלו -- ת ,106. | התאובת -- ו , 107, 10, 150 ==

 האובת התאובת 4.

 8. תרתבש 1"-- תרותבש םבינש 7% -- תרותבש 1, 4, 9

 18, 60, 81, 84, 80, 04, 95, 4 100, 12%, 1290, 2 ו

 157,176, 185,186, 192, 232, 253, 260, 282, 283 ; קזותוס

 עבש םבינש 2" , 80,120, 1ִסָב. עבש 4%, 80... עבש 4" 4

 תרתבש 2"-- תרותבש 1: 4: 9: 18, 69, 75: 81, 84, 90: 94: 59
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 שינשה בר יפל :ךל רכמי ראובת ינש רפסמב
 יכ ותנקמ טיעמת םכינשה טעמ יפלו ותנקמ הברת
 שיא ונות אצלו : ךל רכמ וה ?ראובת רפסמ
 ! שככיהלא הוהי ינא יכ ךיהלאמ תאריו ותימע תא
 םכתישעו ורמשת יטפשמ תאו יתקח תא םכתישעו
 ץראה זרנתנו :חטבל ץראה לע סשכתבשיו שתא
 יכו : הילע חטבל םכתבשיו עבשל םכתלכאו הירפ
 ערזנ אל ןה תאעיבשה קדנשב ילכאנ ץדמ ורמאת
 יתכרב תרא יתיוצו < :ונאתאובת עזרא ףסאנ אלו
 שלשל האאובתה תא *תשעו תיששה הנשב שככל
 שכתלכאו תפנימשה הנשה תא שתערזו ! םינשה
 תווב דע תרעושתה קדנשה דע ןשי קר*אובתה ןמ
 תתאמצל רכמת אל ץראהו : ןשי ולכאת התאובת
 לכבו ! ידמע שכתא שכיבשותו םכירג יכ ץראה יל יכ
 ךומ: יכ* |: ץראל ונתת קרלאג םככתזחא ץרא
 לאגנ וילא ב*רקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא
 אג .ול . קריהי ול וכ שיאו  :ןיחא רָּכממ זרא
 ינש תקרא בשחו !ותלאג ידכ אצמו ודי ;דגישהו
 בשו ול רכמ רשא שיאל ףדעה תא בישהו ורכממ
 היהו ול בישה יד ודי האצמ אל שאו :ותזחאל
 לבאיב אציו לבויה תנש דע ותא הנקה דיב ורכממ

 ריע בשומ זריב רכמי יכ שיאו | + ותזחאל  בשז
 זכימי ורכממ תנש שכת דע ותלאג קרתיהו קדמוח

 תעעהב

 -- ו . 197 -- התאובתה 0. |

 22. רנימשה , 4 -- תינימשה 1, 6. 0 17, 69; 75, 80, 4 0

227% 6 ,186,190,103,106 ,109,100,111,112,136,150,172 

 212, 261, 260, 282, 28, 600 תוגזַפ. -- !רינמשה 07 7

 ןמ םכתלכאו 00. 45 9.  ןמ -- תא :-- טק.188 14.  הנשה
 רע תעישתה , 80. | תרעישתה -- תיעישתה 1, 4.6.17

 94. 95, 10ְק, 108, 100, 111,120, 150, 181, 186, 101, 6 2

 212, 253, 200, 204, 600 תו4ז8ַ. -- תיעשתה ף, 69, 136 14.

 אוב !טק.148. 168 --ו \ 1: 4, 56: 9, 14, 18, 75: 80 5% 100

4 ,190,193 ,173 ,150,152 ,112,136 ,111,128,120 

 התאובת -- ו , 107,194 -- ותאובת 106. = ןשי טק. 84

 ןשי -- (6) -- דע ,9-
 23. רבמית 7. תרתמצל -- תיתימצל 4, 1 נז

 120,150,103, 261, 260 -- תתימצל 1, ל 60, 80

 109,132,136,144,152,157,160,166,170,175,184,180,ז1

 225, 226, 227, 217, 247: 248, 2%1, 100, 600 14ז8.603, 19

 6533 (0ז16 100, 246 -- תותמצל 81, 230. | ץראה --ץראה לכ
 1 תיפיהב יו םכיבשותו \ 84 -- םביבשתו 7

 107,109,132,152,168,186, 226. | םכתא -- םכ

 24. לכבו -- ב , 6)- | ץרא -- ר [טק.185 1%%. | םככתוחא
 -- כ ; 106 -- םככתוהא 120,232.  הלואג 4 120, 4.

 ץראל ונתת -- ץראל לכ יהת זִקָג- | .ונתת , 82. | ץראל קזנס
 ץראב 71.

 2%. יב -- 'כ\ 49 69; 129, 181, 244. = רכמו -- רכמואא 9

 --) טק. ותזחאמ -- מ , 109 -- ותזווחאמ
 ולאוג 81, 84, 108, 380 4. | ברקה -- בורקה 4, 17, 60, 80, 1,
 84,107,181,193,228,263, 0 -- ברקה ק 4 תא - ת

 [טק.:8 80.  ויחא -- ויחאל 24

 26. אל , 84,101,109,132,135,155,191. לאנ --יצמו לאג
 104 -- לאוב 9: 60: 75: 80, 81, 106,108, 100,193, 4.

 הגישהו --י, 136,1%%.  ותלאנ -- ותלאוג 69,129 -- א תב
 עג 5-

 27. ינש -- אונש 107.  ףדועה

 28. 00. 69. אל , 80.  האצמ -- ה ,1,9. ול בישה ,
 84. - בישה --יי . 132,181 -- בי טק. ז8. ריב -- ודוב

 גסס.' הנקה -- הנוקה 84; קזותוס 6 -- ה 2" [טק. זג= 4.

 ותא , 9 -- ותוא 6. | לבויה -- ו \ 6, 89, ,,
 44,15 לביב -- לבויב 1, 4

2 ,10 ,108 ,106 ,104 ,4 94 ,84 ,81 80 75 :5:9 
 178,18ו1,18ף,226, 227,244, 2%1, 253, 266, 260, 264; ןזותוס

 13% -- לבו טק. זג6 140. | ותזהאל --ז , 1ָפָב -- 0. ג" 4

 29. רוכמי 69,108,196, 226. | תיב -- תיב בממ 109. בשומ

 -- בשומ בושמ 69. | המוח -- ו ;, 6

 שיאל סוג 1 07

 קתצזתהי תאצי

 לגב ה 1₪ 60 א

.1 4 8 

 כ.( ב תיעיבשה - - - -- 7-7 777

 - הפקה ד הד .6וגיתאובמ רגשי = כ דוח ד

 - - - התאובת% תא התשעו - - - - - - - -

 ו ו תורות עו = רוה | םרא הי יה = ווד

 א+%ב - - תיעשתה - - - - - - - התאובתה - -

 תתימצל -----------רד-דדח

 ךאמ יכנ - - - - - 7 ד ה הס תרה ההד

 ו י-ם רק תי דר לו הקו ןח ל

 [- וה -ו- יח - *אצמ - - - - דחה

 6 ו ה
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 דל תרא 18. יתוקח 61, 63, 64, 65, 66, 127,181. |

 20. וניתאובת -- * 7. 21. התאובתה 363 זס.

 22. תינימשה -- תינמשה 6% -- יני טק.ז4 66. | התאובתה -
 א ,7- תיעישתה 6.

 23. תריתימצל 66.

 26. הנישהו -- * , 64. | ידכ -- ידנ 4.
 28. בישה -' 6 27. ותוחאל -- ותאזחאל 71.

 29. ותלאג 1*-- א , -

 עקעעתב

 טק. ג. 67. | תראובת --ו ,\ 107 -- תואובת כ 81,108, 100

 152,196, 252, 253, 260, 189 2 -- תואבת ְסָב- 4 ךל רכמי ק.
 זג. 1ף5. | רכמי -- רכימ אוה +.

 16. בור ף, 81,84,100,136, 210,244. | םםינשה - - - הברת
 4 69, 54- | ותנקמ 1"-- ותנקמ ותלחנ ףָמ,150. | יפלו -- וב 5
 14. | םועמ 81,108.  םכינשה עמ 129.  רפסמ -- ינש רפסמ
 170, 244. | תאובת , 9, 107 -- תואובת 60 81, 108, 109 2

 263,200, 389 2. - רכומ 3: 59. 17, 18, 6, 81, 84, 104,

 .1נס,120,116.151,181,11,106,220, 232,247, 251,253, 0%

 ךל -- רכומ 132 -- הל 71.
 17. אלו -- ו 1. ונות -- ונת 10,111,144,178 -- ו ג"

 קחחמס 1 3. 'כ \ 69: 54, 136, 200, 225 --- 100. 14-
 םככיהלא סע םכהיהלא 7.
 18. םבתישעו -- -- תא ,5-

 615: קנמס 70.

 יתקח -- יתוקח 232 -- איתקה

 128.  םכתא , 109 -- םכתוא זֶסָג.- 4 םכתבשיו , 157 -- םבתבשיו
 הטבל 80. ץראה לע ,103 -- 0.148 156. - לע --יבל

 חטבל -- ל ,.
 18,1. הנתנו - - (7) - - יטפשמ 4

 19. הירפ -- הירפ תרא 18,109 -- היריפ 4
 עבושל 80, 108,212 -- ל עבשל 100 -- ב טק. 46 =.

 הילע טק. 13. 4
 20. הנשב , 100. = תיעיבשה 10.4, 5: 617, 19; 60, 75 80

200 2 249 :103 ,181 2 ,111 ,108 ,107 ,95 :94 ,84 

 264,615: ץנומס 100,110. אל -- ל 6 1 12%.  אלו--
 א ₪ק.18. 9. | ףיפאנ 108.  ונתאובת -- וניתאובת 1: 4, 4
5 107,/7 ,106 ,104 ,84 ,80 ,60 180 ,17 ,9 

 170,181,1ף3,196, 226, 228, 244, 248, 204: ןזנתס 2,100 --

 וניתאבת 6. ₪
 20, 21. יתיוצו : ונתאובת -- תריעיבשה הנשב לכאנ הט ורמאת

 יתיוצו 5- :

 21. יתיוצו -- יתיויצו 6, 107 -- יתויצו

 עבשל =
 חטבל

 תרישישה
 .19פ-. | תשעו קחו תושעו 9. תא 2" עמ 109. | האובתה



 ו:

 הנש ול תאלמ דע לאגי אל שאו .:ותלאג היהת
 קדמאח אל רשא ריעב רשא ריבה שקו קדמימת

 ; ילבאיב קצצ אצל ןיתרדל ותא ?דנקל זרתימצ
 הדש לע ביבפ-המ*ח שכהל ןיא רשא :שםירצחה יתבו

 ירעו : אצי לבאיבו ול היהת הלאג *בשח! ץראה
 ! םכיולל היהת פכלוע תלאג םתזחא ירע יתב םכיולה
 ותזחא ריעו תיב רכממ אציו פיולה ןמ לאגי רשאו
 ינב ךותב שכתזחא אוה זכיולה ירע יתב יכ לבאיב
 תזחא יכ *רכמי אל שפהירע שרגמ הדשו : לארשי
 ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי יכו :פהל אוה םכלוע
 חקת לא :ךמע **%** יחו בשותו רג וב תקזחהו
 : ךטע ךיחא יחו ךיהלאמ תאריו תיברתו ךשנ והאמ
 ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת 547 ךפסכ זרא
 שככתא יתאצוה רשא סככיהלא הוהי ינא : ךלכא
 זרויהל ןענכ ץרא תא שככל זרתל םכירצמ ץראמ
 אל ךל רכמנו ךמע ךיחא ךומ'יכו ! שפיהלאל שככל
 ךמע-היהי בשותכ ריכשכ =!ידרבע יתדבע דב ידצעת
 וינבו אוה ךמעמ אציו + ךמע- דבעי לבאיה תנש דע
 : בושי ויתבא תזחא ללאו ותחפשמ 'לא בשו ומע
 זכירצמ ץראמ סשכתא יתאצוה רשא זכה ידבע יכ
 ךרפב וב קדדרת ת4ל | !דבע ררכממ .ורבמי ל
 ךל ויהי רשא ך*תמאו ך*דבעו : ךיהלאמ תאריו
 דבע ואנקת םכהמ טככיתביבס רשא םכיוגה תראמ
 םכהמ םככמע םכירגה כיבשותה ינבמ שגו + המאו
 ודילוה רשא .שכמע רשא שתחפשממו ו*נקה

 8 ע 5

 1רזחא -- תרזחא ע 100 -- תזוחא

 129 -- םכתוחא 17 -- אתזחא 81. | םכלוע , 81. | אוה -- איה
 120,150, 690 1, 2, 653 'כ ; קזנתוס זכהל -- םככל

 100, 210, 247 6ז חגזפ. םכהל 'ק, 600 ; קזנזמס 237; 6 208

 -- טק. 84 0 4

 35. ךומי -- ו. 249 -- טק. 0

 24. הדשו [0ק. 4% 4

 ךיחא , 150 -- ךיחא

 ךמע 80.  תקזחהו -- תקזח היהו גֶפָּג -- הקזחהו 80. | רג =
 רג יכ 84 -- רג די 81. | יחו--ו ₪02.12 1%2.  ךמע 2%--

 ךמע ךיחא 193 -- טק. 284 4.

 36. ותאמ חקת לא -- ונממ חקת לב 650 5 | ךשנ ותאמ ₪
 ותאמ ךשנ 18. | יהו ךיהלאמ תאריו (0ק. 88 107. | יחו ₪6

 יחיו 4
 27. 00 , 4 אל 1%-- א טק. 140 (. ןתת ז%--

 ןתת ל 129. | תיברמבו -- תיברמבו תיברתו 1.  ..ךלכא - 5
 6אז6ת1. [טק. 18

 38. םככיהלא -- י 1.
 *תאצוה -- ו \ 107, +.

 רשא -- ר סאוסמ[ תק. 245

 םככתא טק. 24. 9. - ץראמ , 4.
 םככל -- םכהל 186.  ץרא תא טק. 146 9. | תא , 6) --ץ תא

 109.  ןענכ -- ןענכ הרזג ספ. = תרויהל -- ו . 136: 277; 709
 284, 286, 659 7 ; קונוס 8 -- תררויהל שא 4

 29. ךמע ךיחא ךומי טק. 186 0. ךמע , %- רדבעת -=

 107 -- דובעת 129, 260. | תדובע 4,1פג. | דבע -- תדבע 4

 40. ריבשכ -- פאכשכ 4. | בשותכ --ו , 100,249. | לביח
 -- לביה םכישמחה זֶסָּג -- לבוה 1 4, 52 0 18, 60, 80, 81, 9

 108,120,132,181,186,106, 210, 212, 288, 602 ; קנס 1.

 דבעי -=- היהי 0. מע 2707

 41. ןמע טק. 4. זרזוחא 0-
 בושי -- ו \ 95, 160, 601, 605,

 42. יתאצוה -- 1 ; 9, + םכתא , 107,157 --

 182 -- םכתוא 80, 106, 144,176
 41. הדרת -- דר טק.14 106. | וב , 150.  ךרפב קזותוס

 ךירפב 6. - תאריו -- תאריו איו 129. = ךיהלאמ -- ךיהלאמ יהלמ
 הוהי ינא -

 44. ךתמאו , 9. ויהי -- ויה 69. | םבכיתביבס -- םככתביבס
 9 -- םבכיתוביבס 193,198,84,15% -- םבחיתביבפ 2
 קזותס 6,109 -- םכהיתוביבס (סצ6 0, ונקת ונקת

 א םכתחפשממו 107 -- רשא ונקת ְסָּג. = המאו דכע (טק.136 1.
 45- םביבשותה -- ו ,,,70 259

 260 -- ת טק.196. 10% -- ךמע םביבשתה 10.  םככמע -- - םכהמ
 4109.  םכתחפשממו -- ה , 111. | םככמע קתונמוס םכהמע 4.

 ויתובא +, -

 5 7 [ יו. אאטב

341 

42 

+5 

 ים 0 ₪

8 258 

 ףסוה שו ו
 ;יכבויב = - - == 2-7
 -- ה-77 המוח ------דרדהדדה
 - 7-77 ד לבויבו - - - 7 7 - ובשחו - = -

 ---רדרדדה איהה - - - - - - - - לבוב
 2-77 כמ ---- הרר דרדהד
 ₪ 2 וב ךאמ) - - - - אה - - -

 = - ה 7 ךהא - - 7-0 -7077- תקוחאו

 -- - -- תבותבו - ------דרדדהד

 7 7-4 2 5 ךאמ - - - - - - -

 - רה הרר הרר רד ה הפה 'לבויה - - -

 ₪ -- ךיתמאו ךידבעו - - - - - - - -
 - - והנקת - ----- 777 7הח ד 0

 ודאלוה - -------הדדדהה והנקת

 5. גת. גה

 20. ויתרדל -- ויתורודל 6% -- ויתרודל 71. 21.
 26. ותאמ -- ואאמ 463 110. | תראריו , 5.

 37. ול , 66. | תיברתבו --י . 61. | ךלכא ,
 28. םבירצמ -- צמ טק. 9 1.

 42. !:ררכממ -- כ , 64 -- תרריכממ 1.
 41. הדרת -- ידרת 66 -- הקרת 7.

 44. ךיתמאו -- ךיתהמאו 7.
 4%. םבתחפשממו < םכחהתפשממו 7.

.- 

 אקס מתב

 ותלאג -- ותלואג 24
 תרנש -- ותלאג תרנש 4

 ותלאג 2"-- ותלואג

 2%1.  התיהו -- תיהו
 כות 69, 129, 248 : קונגגס 4.

 ורכממ -- ו . 17 -- דיב ורכממ 5.
-2 1 

 40. אל 1%-- ל 129. | תראלמ -- תואלמ 152 -- האלמ 1.
 המימת 0.186 9. | תיבה ,181. | רשא 1"--ול רשא זג1ב
 המח אל טק. ז8. 168. אל 2"-- אול 6, 104 -- ול 8
 108,120, 112,116, 196,199, 247, 245, 240, 251, 65923 קזוזתס
 178. המוח 6, 9, 69 81, 94, ,,,70890) 15

 196, 227 ' ונוס - ז-רתימצל == * , 1 107,158 ---

 תרותימצל 6, 18, 80, 84, 120, 253, 260 קתותס 6,111. | הנוקל
 91, 84. | ותוא 1סָג,615. ויתרדל -- ויתורודל 129 -- ויתורדל
 191- אל 17-- אלו לבויב 1, 6,918, 60.70

 81, 84,108, 2 2 253 ; קזנתוס

214 
 21. םבכירצחה ₪0ק.148 זנס.  ןיא , 60. | םכהל -- םבה 0.
 46 9 -- ל 02.14 14. המוח 4,9, 17, 69, 2

 103, 196; 2255 2- בשחי -- ב , 1 -- ' טק. 0

 שבלוע הלואג 7. הלואג 9, 69, 129; 152,101, 4 ל 100.

 לביבו -- לבויבו ץראה הדש לע 9 -- לבויבו 1. 4, ל, 18, 69,
 106, 108,100, 111,120, 181, 104, 239 -- לביב 4

 42. ירעו -- | טק. 8- 4 יתב -- ת טק. 185 5.

 םכתזחא -- םכתזחא המוחה 1ֶסָג- | תרלואג 9, 4
 33. םכיולה ןמ לאני , 69. | לאגי -- לאגי היהי 109. | ריעו -
 ורעו 129 -- רי ק.145 124.  ותזוחא 129. | יכ לביב ,-
 לבויב 4:9 17, 18, 69: 80, 81,108,111,186,189,196. יתב -
 *תבו זו. םכיולה 2" 5. 5 אוה \ 5 -- איה 6, 9 80, 9 106

 120,132,1ף0, 6%0 2; קזנתס 4,109. ינב ךותב --אינב %ךותב
 1 ירע -- הוחא ירע זז.
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 שכתא שכתלחנתהו + הזחאל ככל ויהו שככצראב
 שכהב של%על קדזחא זרשרל םשכירחא םככינבל
 הדרת אל ויחאב שיא לארשי ינב שככיחאבו וד*בעת
 ךיחא ךמו ךמע בשותו רג די גישת יכו + ךרפב וב
 ! רג תחפשמ רקעל וא ךמע בשות% רגל רכמנו ומע
 ! ונלאגי ויחאמ דחא ול היהת קדרלאג רכמנ ירחא
 ותחפשממ ורשב ראשמ וא ונלאגי ודד ןב וא ודד וא
 והנק שפע בשחו  :לאגנו ודי קדגישה וא ונלאגי
 ורכממ ףסכ היהו לב*יה תנש דע ול ורכמה תנשמ
 דוע שא | !ומע קדיהי ריכש ימיכ שםינש רפסמב
 : ותנקמ ףסכמ ותלאג בישי ןהיפל כינשב זרובר
 בשחו ירבאיה תרנש דע שינשב ראשנ טעמ זכאו

 הנשב הנש ריכשכ :ותלאג תא בישי וינש יפכ ול
 לאגי אל שאו + ךיניעל ךרפב ונדרי אל ומע היהי
 יל יכ +ומע וינבו אוה לבאיה תנשב אציו הלאב
 שכתוא יתאצוה רשא שה ידבע סכידבע לארשי ינב
 ;שככיהלא הוה! ינא שכירצמ ץראמ

1. 

 ומיקת אל הבצמו לספו שכ*לילא שככל ושעת אל
 תוחתשהל םככצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו ככל
 ורמשת יתתבש תא :םככיהלא הוהי ינא יכ .הילע
 : קדוהי ינא וארית ישדקמו

 יתוקהב קרשרפ

 זכתישעו ורמשת יתוצמ זראו וכלת ית*קחב כא
 ץראה הקנו  שכתעב ככומשנ תהנו תא

 אפפתפב

 81, 4, ,,, 06 ורכממ \ 74.

 ש רפסמב :0ק.14= ריכש -< ריכ. 00.8: 7.
 51. כא -- םכאו 1, 80, 210 -- םכע 150 -- םכ טק. 40 6.
 םכינשב תובר טק. דג 196. רובר !טק.?ג5 10%. . =םפינשב
 -- ב 109 -- שב [טק.186 234. | םישי -- בושי 226. | ותלואנ

 9 0- ףסכמ , 4.
 52. טעמ םכאו טק.1486 214.  ראשנ--נ,1%7.  םכינשב 2
 244.  לביה תנש רע !טק.זג 2. לבויה 1 6 5
 80, 81, 94,108,זז1,ז25,2 "0 ,,, יפב

 קזוזתס ןיפכ 6. = וינש , 129. | תא \ 80. | ותלואג 4.
 53. ריכשכ קנגמס רוכשכ 109. | אל -- אלו 181 -- טק. 7

 144. | ךרפב -- ךרפב על 1ֶק. = ךיניעל -- ךניעל 602
 94. אל , 150. - לביה תנשב --.לביב 18. לביה

 80, 81, 84,108,1ז1, 120, 181, 185,101,196, 232 ; קזותס 2

 -- לבאיה 246. | וינבו -- וינב 9.
 55. יתאצוה -- ו . 109. | םכתוא -- ) \ 1 4: 5: ₪ 7

1:8, 60, 75, 80, 81, 84, 5,107, 108, 100,110, 111, 120 2 

136,150,152,158,160,170,172,171,178,18%,16, 210 

 . , 4מצריכם  .288,602,603 ,2600 ,2%6 ,253 ,2%2 ,232 ,227

 1. אל 1% 02.86 100. | םבלילא -- * , 109 -- םבולילא 40
,1 ,1089 ,107 ,95 ,54 ,91 ,75 :69 :17 ,0 ,6 

 153, 173, 180, 226, 227, 253, 260, 284; נמס 1%8 -- םכוללא

 80. | לספו -- הכברו לספו ף. = הבצמו -- הכסמ 6ֶפ -- צ ג.
 14 10. | תריכשמ -- תריסכמ 196. | ונתת אל לט 6.
 זרוחתשהל -- ו. 19% -- תווחתשהל 6. = הילע -- ןהילע 3

 ונילע 196 -- טק. ז86 זֶקָּב- - יכ , 1 -- ינא יכ 27. ה ]
 2, תרא -- תאו 18.  יתותבש 4, 84,129,103,212. וארית

 --'.18.60,109,193. הוה -- םככיחלא הוהי 6.

 4. וכלת יתקחב שכא 11%. תופנטוגפ. 129.  יתקחב שכא 125. וג
 6ז סזתה(, 136 -- 11. ת4]סעג0. 18,5ְ107,12%- | שכא צסא תוהוסז,

 6: סזחהז8 ; 102 --- תו4]סז ; 0, 18, 75+ 54+ ,,,, 0
 271, 277, 279, 584, 284, 286, 300 1 -- ; 69- | ראו לט -

 יתוצזמ -- יטפשמ 80, ףסס, 653 : וס: 14. | ןרמשת --ו ,-
 םכהוא

 5 4 וי זיו * תש

 וו 7 הפחד שב 2 - - 6

 == םלועל - -- = - - ה
 כ כ שיש .- בי תב ביס = = =. ןדיבעַה

 וו ירה ד רה ה = 47
 ---ר-רדרדדרדד בשותו - - -----

 וי תיש ב לב | ב 2 רש בש ג ש -/ צב 8

 ו 0-7 49
 = - = = = חה הרה 7 ףס

 -- הד - לבויה - - - - = *רכמה - - -
 ו ו ו וכ | רו שי ב1 כ 0 0-2 בש ₪29 1

 ₪ מבוך 2-2 שד = ב רש 2 295 ₪5 - 2

 ו 3
 ד 4
 ו - לב"ה - ----7-77- 5

 וו 5 1 םכ ₪ ה שרב תו

 סר עט ע

 ו - םיללא - -- - 77-11

 יש 2 2 7 = = ו 2

.1 1.001% 5060 

 -- 7-7 - = --₪-- -- תוקחב - - 3
 -> -=> == 0 0 0 ל 0- 4

 ו 6 ד 5 הב 3 ₪

 החובה יד

 49. ודד 6%"1 2"-- ןדוד 7.

 ף0. םבע -- םםאא 2 51. םםא -- םכע 64, 197, 1-
 5%. יל יכ - ילב ז7- ינב -- י (טק. 5 4.

 םבירצמ -- צ טק. 4 7:

 46. םבלועל =- ו
 47. בשותו -- בשותלו

 ז. םכנל 2%, 64. - ונתת -- ו 3" 6.
 2. יתתבש -- יתותבש 66.

 +. יתוקחב -- ו , 6 -- יתואקחב -

 רב  0909090909020ְ/מ0 8 מל צירי מ 00

 עפ כתב

 ויהו , 14. - הזוחאל 04.
 46. םכתוא 104, 260. = םככינבל --* , 264 -- טק. ד 8

 -- תב ₪0.145 116. | םבכירחא , 190. | תרשרל 5.
 הזחא --הזוחא 84,129 -- תזחא 1, קונמגוס 4. =פילעל < --שפלע
 80 -- םבלועל 42 5: 6: 9: 14: 17: 69: 75: 81, 84, 89, 197. 5%
 זוז, 126, 120, 112, 136,150, 185 220, 202, 200) 2443

 ודלוה 18, 100, 9-

 קז1תוס 109 -- םבלוע צ.  הדובעת 120, 1086 :ז07. | תככיחאכו
 --'.196.  לארשי ינב \ 84. | הדרת [גק.148 זוז. ךרפב

 -- ךרפכ 261. | ךרפב - - (6) - - ינב טק. -
 47. רי, 84,178. | בשתו 109. | ךמע 1%, 84, 109 -- ךמע
 ךמע בשות רגל רכמנו 1פְס. = ומע -- ךמע 4, 69, 80 73 ג

 קזממס 112,116. | בשות לוע זזז -- בשותו
 ךמע 2", 9-

 ו היהת הלאג < הלאג היהת
 1סֶפ. | הלואג 9, 69, 129,152,157, 2. ןל . 150. רחא =

 ידחאמ 10. | ונילאני 69, 109. -
 49. ורד ז"-- ודוד 4 5: 9, 69, 84,109; 129, 157, 2.
 ןרד ןכ וא ו 02 זג5 171.  ןא 27-- תא 120.  ןב ו

 234. ורד 2"-- ודוד 5:9: 60, 94,100,129,232.  ונלאני ז*
 -- ונילאגי 60. = וא 4%--ו ;9. | ורשב -- לאננו ורשב 4

 ונלאני 2"-- ונילאגי 69, 129-
 90. בשחו -- בש טק. ע4(. 2 והנוק 4. 5: 4. תרנשמ

 ק.:ג0 2. - ורכמה (0ק.148 234. ול ורכ טק."
 תרנש -- ול ורכמה תנש 232. לבה 12 4: 5: 9, 19: 69 5%

 ' 242 -- בשתו 109 -- שות 10ק- ג"

 ה
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 שככילע -- כבל |

 ו:

 שיד שככל גישהו |! וירפ ןת' קרדשה ץעו ;דלובי
 קככמחל שכתלכאו ערז* תא גישי ריצבו ריצב תא
 שכולש יתתנו ! שככצראב חטבל כתבשיו עבשל
 ןמ הער היח יתבשהו דירחמ ןיאו םשכתבכשו ץראב
 תא םכתפדרו !םככצראב רבעת אל ברחו ץראה

 השמח םככמ ופדרו : ברחל ככינפל ולפנו זככיביא -
 זככיביא ולפנו ופדר' קדבבר שכמ הדאמו זדאמ

 םשככתא יתירפהו םככילא יתינפו : ברחל סככינפל
 ; םכתא יתירב זרא יתמיקהו םשככתא יתיברהו
 יתתנו +: ואיצות שדח ינפמ ןשיו ןשונ ןשי שכתלכאו
 יתכלהתהו : םכתא ישפנ לעגת אלו םככותב ינכשמ

 יל הת שתאו שיהלאל שככל יתייהו ששככותב
 זככתא יתאצוה רשא םככיהלא הוהי ינא : םסעל
 תאסטמ *רבשאו סכידבע שכהל ת*יהמ םכירצמ ץראמ
 קל שאו | ![רוממוק םעככתא ךלואו שככל%ע
 !: ;רלאה זרוצמה ככ זרא ושעת אלו יל ועמשת

 לכעגת יטפשמ זרא שאו וסאמת ית*קחב שאו
 זשככרפהל יתוצמ רכ תרא זרושע יתלבל סככשפנ
 יתדקפהו שככל תאז השעא ינא ףא :יתירב זרא
 תולכמ תחדקה תאו תפחשה תרא הלהב םכילע
 והלכאו עככערז קירל שכתערזו שפנ ת*בידמו םכיניע
 זככיביא ינפל שכתפגנו זככב ינפ יתתנו +: םכיביא

 ! םכתא ףדר ןיאו שכתסנו שככיאנש םשככב ודרו
 סשככתא הרסיל יתפסיו יל ועמשת אל הלא דע םכאו

 תב

 244, 288,,2%3 -- 'תומיקהו 193, 212 -- 'תומקהו 9- | חרא 9

 109 -- םככתא 4. | םככתא -- כתא טק. 18 1
 10. ןשונ -- ו , 100,136, 152,196, 227. | ואיצת 1:00 7

 זז. םכככותב -- ו,

 זז, 12. =בכבותב = = אלו 4

 11 6 12 יבל םכתא םכתלחנתהו
 12. יתכלהתהו -- ייתכלתהו 18,108,1%7,186.  םכככותב , 6
 --ו .226,100,181,18%. | ויהת םכתאו םכיהלאל םבכל יתייהז
 ק.235 175.  יתייהו -- יתיהו 107,109 -- 2 קב. םכיהלאל
 -- ל 2% קממס ה 5. | םבעל יל ויהת םכתאו , 180. | םכתאו

 ויהת ₪ק2.145 214. | םכתאו -- ינא 22% -- םכ טק. 13%
 יל

 13. יתאצוה -- ) , 109. | םכירצמ . 193.  תיהכ 5

60 ,185,101 ,162 ,132 ,120 ,108 ,107 ,84 ,81 ,80 75 :60 

 244: 251, 260, 264. | םכהל -- םכיהלאל =כהל 9 -- קנס ככל

 זס03. | םכידבע -- םכידבעו 18.  רובשאו 4, , 108, 129 : קוס
 80. | תרטמ -- תוטומ 9, 263; 260 -- תומסמכ 1

 84,107,152,185,103,196: קתתמס [,80. | םככלוע 4
 7 ךלואו -- ךלאו 18, 81,108,111,226,264 -- ך טק.

 14 132. - תויממק 5, 109, 136, 150, 151,157,158,1895,

.- ,251 ,248 
 ז4. םבאו--ו, 188. אל ,1%2. יל -- םבתישעו יל 0.

 ושעת אלו יל , 95. לכ תא -- לכמ 4
 15. באו -414 םכאו 2" קצונמס תאו 4

 זרא 1", 157. - לעגת --ולו לעגת 129. | יתלבל --י
 תושע --ו 14,111. - לכ ל 94. - יתוצמ --י ,5

 זרא |
 16. תראז , יתדקפהו -- ה , 4

 193: 6% תוגזַ. 'ק םככילע. | ראו תרפחשה , 1%. ת-רולכמ

% ,168 7, ,144 :109 ,102 ,80 :75 :17 :14 4 ! -- 

 181,193, 196, 226,228, 00 -- קוס תולכמו 15%. | תרבידמו
 234--' \ 6.157 -- תובידמו 1.4, 69. 84, 108,193, 70.

 םככערז -- םככערז בל 6)-- םככערזאא 109. | והלכאו -- והולכאיז
 69 -- והולכאו 81, 84,132,152,2%1,260. | םבכיביא , 234 --
 םככיביוא 69, 253, 260 -- םככביא 81. | 4 םככערז 46 שככב ו*

 6011. 17 טק. עץ4%< 4
 17. םככב , 152. | םככביא -- םככיביוא 60. 05, 111 -- קוס
 םככביוא 81. | ודרו [גק.ת8 18%. | םבביאנש -- "+" ,,4

 -- םככיאנש םבכיביא 104 -- םככיאנוש 277, 279,282, 283, 4
 286,288. | ףדור 81,150, 226,263, 260 ; קז!תס 8.

 18. ועמשת פו 224. | יתפסיו -- יתפסו 107. = הרסייל 5,
 עבש , 80. | םכפיתאטח -- ' \ 4,109 6

 1ה56- 0%

\ 

 תל זי

18 

 0 א 4.

5 200 

 -7 7 777 ערזה - - - - - 7 7 ראצב - -

 -- הרד חח יתמאקהו - - - ----

 התכלהתהו - -------הרר דה חח

 תוטמ הרבשאו - - - - - תויהמ - - - - - -
 ו : ץראיממוק - - - - - - םכלוע

 - ריר רדר הררי דהחה יתוקחב םשכא%

 =--ררירדיריי דר דרהד הלחב - - - -
 - --ד רידר הר רדחה תובידמו - - -

 עגה +

 5- ריצב 61, 64,112. | ריצבו --' \ 6

 7. םבתפדרו -- ד ,
 ף. יתינפו -- יתנפו 61 -- יתינפאו - יתרפהו 61, 6.

 יתמקהו -- יתברהו 61. = יתירב תא -- תא יתמקהו םככתא
 1. םככתא -- ככ א%% תא

 זס. ינפמ קזומס ינפל 6.

 12. התכלהתהו --- יתכלתהו 64, 6% --- יתכלהתהו 7%
163 ,181 

 11. ץראמ -- ץרא [טק.זג=
7 

 1%. םכא -- םכאו 4.

 16. םככילע -- כ טק. 1.

 תוילבפכ 7
 18. דע טק. 4 -

 ךילואו 61, 63, 64 65, 7

 םככרפהל -- םככרפיל 7-
 תפחשה < תחפשה

 תבידמו 831-

 זפת.

 4. יתתנו טק. 5. 128. | םבכימשנ --' ,

 116, 227 -- שבכימשג תא 4 םכתעב ,\ 600. ץראה ,7.

 הלובי -- ו . 9,107 -- הלובי תא 162 -- 1.4% 128. | הדשה
 --ץראה 19--שה ₪ק. 748 100. ןתי , 1ֶסָּג -- קוס הלובי ןתי

11 
 6. גישהו -- 69. = ריצב -- ר ,19פ3, | גישי -- םבכל גושי
 וגז --' גישי 100. ערז , 99 -- 06 םכערז וז. | םככמחל

 , 1 -- םככמהל תא זוג -- םככמכהל 18. | עבושל 9%
 1%0,193,239. | הטבל -- ה את טק.188 ף%. | םככצראב

 טק. 46 2.

5 -- 9 , .00 .6 

 צג 173. ץראב 5 4

 2. ןיאו -- | ,18. = דירחמ -- רירחמ 0.

 קחמס ץראב 95. | ברחו -- ר קזוזוס ל 9.

1 

 7.  כביביא -- םככביא 2 -- םככיביוא 60, 81, 111, 181, 2

 239. - ברחל -- ברחב 7.
 8. האמ , 84. - ופודרי 120, 200. | םככיביא -- םככביא 4

 81,136, 264 -- םככיביוא 69, 84, 120. | םםבינפל , 107 -- םככ

 א 155*

 9. םככילא -- יי \ 8ז -- 06 םככילע 136. | יתרפהו 0
 81, 89, 95,108,116,144,196, 226, 239,256,264. | יתיברהו
 םככתא , 6. יתברהו 1, 5:9: 69, 81, 80, 95, 99, 108 2

 129,144,158,196,226,264.  יתמיקהו -- תמקהו 7% --יתמקהו
2 ,,,, *125 ,100 ,107 ,99 ,81 ,69 ,6 ,1 

 םכתבכשו ץראב -- כשו ץר

 םבתבכשו -- כ , 109 -- טק.

 ןמ . 95.  ץראה
 רובעה %6



 פתפתב 21

 םככאזע ןואג תא יתרבשו + שכיתאטח רע עבש
 ! השחנכ שכצרא תאו לזרבכ סככימש תא יתתנו
 קדלוב'י תא שכצרא ןתת תצלו שכחכ קירל שתו

 ירק% ימע וכלת שכאו | : וירפ ןתי אל ץראה ץעו
 עבש הכמ זשכילע יתפסיו יל עמשל ובאת תלו
 קרדשה זריח תא םככב יתחלשהו ! שככיתאטחב

 הטיעמהו שככתמהב תא התירכהו שכתא קדלכשו
 ורפות אל הלאב שאו : םכיכרד ומשנו שככתא

 זככמע ינא ףא יתכלהו |: ירק ימע שכתכלהו יל
 : םסככיתאטח לע עבש ינא כג םככתא יתיכהו ירקב
 םשכתפסאנו תירב שקנ תמקנ ברח  שכילע יתאבהו
 דיב שכתתנו םשכככותב רבד יתחלשו זסכירע 'רא

 םכישנ רשע ופאו שחל הטמ שככל ירבשב : ביוא
 לכאקשמב םככמחל ובישהו דחא רונתב שכמחל
 יל ועמשת אל תאזב שאו :ועבשת אלו שתלכאו

 ירק תמחב שככמע יתכלהו !ירקב ימע שכתכלהו

 ; ככיתאטהח לע עבש ינא ףא םככתא יתרסיו
 ! ולכאת םככיתנב רשבו שםכינב רשב םכתלכאו
 יתתנו שככינמח תא יתרכהו שכיתמב תא יתדמשהו
 : סשככתא ישפנ הלעגו שככילולג ירגפ לע םכירגפ תא
 שככישדקמ תא יתומשהו הברח שכירע תא יתתנו
 זרא ינא יתמשהו | ! שככ*חחינ חירב חירא תלו

 שככתאו : הב םסכיבשיה םככיביא הילע וממשו ץראה

 ג ע כב

 ירק -- ירקב 18,100 1. םכתכלהו -- ת 0. זח
 ףא -- כג 60 -- טק. 13 6 24. ירקב - - - יתכלהו ,

 =- ינא קצונמס 4. ירקב -- ב ; 109 --ירקב תרמחב ספ =

 ירקב ירקכב 4. יתיכהו -- יתכהו 1, 5: 9. 14, 17, 60, 80, 1

 סל; 106, 08, ד11,120,132,136) 150, 151,152, 6 7

 193, 220, 227, 253; 260, 286, 300, 61% --יתאבהו 84.  םככתא

 ו שלג \ 80 -- ףא 5,181, 185 -- זז

 175.  עבש -- עבש םככמע 18%.  םכביתאטח לע --- םבכיתאטחב
 129. | םככיתאטח -- * . 4,18,95 -- םבכיתואמה 4

 2%. יתאבהו -- ;  69- | םככילע --י . 99. | יתחלישו 0.
 תכככותב ---] \ 9, 18, 100, 181 -- םככותב 129,102. | ביוא --

6 

 26. ירבשב --רב טק. ע4=

 כחל הטמ 0ְע. ז86:

 םככמחל ובישהו | 6.
 דחא רונתב םככמהל 1.

 כבל 9 -- 7 1
 םכהל טק. 1 16 דחא רונתב

 ובישהו -- * . 69. | םככמחל 2"--
 לקשמב -- שמב 06 נתב .
 =כתלכאו 10. 186. 2 אלו = ו ,18-- 0:6 םככמחל 4

 27 יל תב ב טס

 28. .יתכלהו -- םכתכלהו 18, 158 -- ינא ףא יתבלהו 6
 יתרסיו -- הרפיל יתרסיו 244. | ףא -- םכג 152 -- כ. 8 1
 193.  לע--לע ףא 193. | שככיתאטח --י \ 4, 18 -- םבכיתואטח

1-2 

 29. םככיתנב -- םככיתונב 4, 6, 84, 108, 4
 -- כא םככיתנכ 742 :

 40. תא 1%-- ת גק.180 ף.  .םבכיתמב -- םככיתמב םככיתנב
 80 -- םככיתומב 4, 6, 84,108, 251, 253, 260 ; קנס 5%

 --ת קממס ו 2. | םככינמה טק. 46 12%. - תא 3", 69, 5-

 םככירגפ --- * \ 256 -- םככירגיפ 129 -- שככירעפ 232 -- ירגפ
 (טק,ז86 12%.  ירניפ 18. םככילולג -- ו , 89 -- םכבילוליג 7

 18, 120,112, 152,181, 232, 282 ; קז!ןוס 4.

 31. תא זז", 5,69. | יתומשהו כ. 185 19 -- יתמשהו 2 4
",9 ,107 ,104 ,94 ,81 :75 :69 :17 :14 :9 :6 

,7 ,27 126,150,158,168,170,171,178,181,18%,186,180,2 

 244, 251, 253, 260 -- יתומישהו 18, 1ף3, 283 -- 'תמישהו 4

 132,226. | םכבישרקמ -- י ג 1, 5, 18, 69 0

,,, 129,132 

 תבכחחינ -- ' \ 170, פג -- םככחוהינ 18, 81, 84, 120, 226 ;
 םזוווס 4. ּ

 42. יתמשהו -- יתומישהו 18, 84 -- יתמישהו
 226, 27, 282 --- יתומשהו 132, 155, 239, 1. ככיביוא 69,

 81,120: םכיבשויה 9, 69, 81, 84,129, ,- 9
 31. םככתאו -- ת טק ,186 132. | יתקירהו --קי , ז7--ייתקרהו

 1: 69: 75: 144, 186, 260 ; ץזגופס 05 --'תוקירהו

 ד. א

 ג פז תא.

51 

 5 ו ג.

 זככוע - - -- 077777 - רדר קח

 ירקב - - - -- --- דה הדשה ץעו
 = ה חה = ה אובה - -
 - --הדידדדהח יתחלשאו - - - - 7 7 -

 ווינה כ בי = הד רווי חי מי דא שאה

 'לושמב -- --------ררדרדדח

 --רדדדדהה שככילאלג - -------
 זככ%שדקמ תא ית*משהו - -- - 0-77 7 -
 0-0 = : ככיחהינ - - - - - - - -

1 48 5 

 19. םבכיזע -- * \ 61: 63: 64: 65: 60. 127,
 ש קצומס 3 7-

 כס. בכחכ -- ח ; 65-- 5
 21. ירקב -- ב , 61, 63: 64: 65, 66, 127, 19, 6.

 אוכת -- ואבת 63, 127, 197, 6070 -- ובאת 0.

 22. הטיעמהו -- ' ; 65. = םבכיכרד --י ,+
 23. ירק -- ק ,\ 4-

 24. םכג --ב טק. 1 יתכהו 66.
 2%. םכתפסאנו -- א טק. 136 61. לא -- א טק. 4.

 ביוא ₪ בויא 66, 7.

 26. ובישהו -- בישחו 61, 64, 127, 7.
2 

 27. יל --ילא 1סָד. ירקב--ב 1 -7-
 28. ירק תמחב םככמע -- ירק ךמע 5.

 20. יתדמשהו -- ת טק. םבכירגפ -- ג. 64."

 שככיללג -- םכבילולג 65, 127, 18 -- םכבלולג 64-

 ישפנ -- ש ; -
 41. תרא ז"-- תראא 2.

 שככימש -=

 לוקשמב -- ו ,6

 םכבירע -- םככירעא 2.
 םככשדקמ -- םכ \ 299. | םםכחהינ 6

 12. ץראה -- ץאראה 61. | הילע קזותוס םבכילע 6.
 םכיבשיה -- ש טק. 46. 64 -- םביבשויה 64, 127 4.

 יי || .---.3][] מ -/מ/ --

 עב

 19. יתרבשו - * ,69- תראו 6: םככזוע

 יתתנו -- יתרבשו 980- | תרא 2", 104,1ף0,193..  םככימש --
 *, 226.  השוחנכ 2 193, 2206 ; קענתתס 0-

 20. קירל -- קירל ךירל גפָפ. | םבכחכ -- אםבכחכ זז.
 אלו -- ו ,18. = ןתת -- תרא ןתת וזו -- 06 ןתי 7.

 םככצרא תא < 60,193. - תרא ,109,151, 106, 1ס, 248,600
 וגז, - אל ץראה , 80. | ץראה --ץראה דשה 95 -- ץראה
 הדשה 1ף9--ץראה אאאא 193 -- הדשה 4, 5, 9, 100, 111,120

 181, 200 ; (סו6 116 -- ץרא [טק.18. 6,152. אל ,5-
 21. באו -- אל םכאו 199. = ופלת -- ת 6 תאו :.

 מע , 89. = ירק -- ירקב 2 וס ל יופאת =--האפת

 עומשל 91,108. | יתפסיו -- תפסיו 176 -- יתפסיו

 אל 199.  םככילע --י , 89 -- הרסיל שבכילע 150. | םככיתאטחכ
 =-ו 110 -- םככיתאשטה לע 152, קנוגהס 107 ; (סזזט
 22. יתחלשהו -- חל טק. עג 107 -- 7 טק. 04

 רא 15,109. | תיח 6 תויח 69. .התירכהו -- * \ 69 6

 םככתא - - - התירכהו , 199. | םכביכרד -- ' \ 80, 129,139, 2
 >- ברד טק. 186 2 -- קנווס םכהיכרד ..

 24. אל 85 89 -- אלו 75. | ורסוית 129:232. יל ,.

 ' ןבאת 6.



2%. 

 שככצרא התיהו ברח סככירחא 'תקירהו םכיוגב הרזא
 ץראה קדצרת זא ! קרברח ויהי םככירעו הדממש
 שככיביא ץראב שתאו המשה ימי לכ היתתבש תא
 ימי לכ : היתתבש תא *תצרהו ץראה תבשח זא

 שככיתתבשב התבש אל רשא תא תבשת קדמשה
 ךרמ יתאבהו שככב םכיראשנהו ! הילע שככתבשב
 קרלע "לוק שכתא ףדרו שכהיביא ת*צראב סכבבלב
 ולשכו : ףדר ןיאו ולפנו ברח תרפאנמ וסנו ףדנ
 קככל היהת אלו ןיא ףדרו ברח ינפמכ ויחאב שיא
 הלכאו םכיוגב שכתדבאו + שכיביא ינפל קדמוקת
 זכנועב וקמי שככב םכיראשנהו : םככיביא ץרא םכתא
 ; וקמי שכתא שכתבא תונועב ףאו סככיביא תאצראב
 רשא טכלעמב שכתבא ןוע תאו שכנוע זרא ודותהז

 ךלא ינא ףא : ירקב ימע וכלה רשא ףאו יב ולעמ

 זא וא םכהיביא ץראב שכתא יתאבהו ירקב שכמע

 יתרכזו !  שנוע תא וצרי זאו "לרעה םכבבל ענבי
 זרא .ףאו קחצי יתירב תא ףאו בוקעי יתירב זרא
 בזעת ץראהו !רכזא ץראהו רכזא שהרבא יתירב
 וצרי שכהו שפהמ המשהב היתתבש תא ץרתו םכהמ
 יתקח תראו וסאמ יטפשמב ןעיבו  ןעי שכנוע זרא

 %%ץראב םשתויהב תאז םכג ףאו !טכשפנ זרלעג

 רפהל שכת*לכל שכיתלעג אלו טשכיתסאמ אל םהיביא

 תפתה.

 39. םםכב -- םככב א 4. | תרוצראב 2: 4, 5, 0; 18, 60
.196 ,193 ,168 ,136 ,120 ,111 ,108 ,84 ,81 ,80 

 232, 2%3: 260. - םבביביא -- םבכביא 4 --- םככיביוא 0, 120 ==
 םכהיביוא 81, קזומס 84 -- םכהיביא 18, 80, 89, 99,

 151,185, 180,196, 226, 264, 277 תוגזַק. 300, 602 ; קנס

 116,176. 189 2: !סזש6 101 ; םטמ6 6 -- כ [טק.4< ,4
 םכתבא תונועב ףאו [טק.:ג: 3. | ףאו -- ך 0ק.ע3 2

 קזותנוס נאו תרונועב -- ןועב 9 -- תנועב 44

1 6 ,105 ,101 ,102 ,100 ,99 ,95 59:94 :83 :69 ,67 :19 ,17 

 ו 1, +, +, 6
 168,169,170,172,175,176,ולֶד, 5, 6

,27 270 ,204 ,261 ,260 ,256 ,254 :253 :247 :244 :237 :229 

 288 1, 001, 6592. | םכתובא 4,118, 84,136,101. | םכתא

 -- ת קצנוהס |

 40. ודותהו -- ודוותהו 95. . תרא , 7%. | ןוע -- תונוע זז.
 םכתבא -- םכיתבא 6 -- םכתובא 4, 84; קנס 82.  םכלעמב
 -- מ , 136 -- םכלעמכ 107. | ימע --ימע קב 106. | ירקב =

 ב \ 4 69. | 4 ןוע תאו 4 ינא ףא 6סתו. 41 טק. ע4 1

 41. ירקב םכמע ךלא ינא ףא , 84. | םכמע -- םםכמע 7,
 69,129: (ס 6 4. םכהיביא -- םכהיביוא 9, 81, 120 -=

 !סע86 םככיביא 172. = םכבבל ,'1 -- םבבבלל 120. | זאו --ףא]
 ואו ז99.. תא , 100, כנוע טס. 1. יז

 42. תרא 15-- תא רב 10 -- ת [גק. עג= 4 בוקעי =

 "ו. 9, 17, 107, 108, 120, 112, 101, 226, 227, 210, 260, 282 -=

 בו 0ק. 8% 1. ףאו :"--ו 9. תרא 2, +.

 . םבהרבא , 99 -- םבהרבא בקעי יתירב תאי ףאו קחצי 69 -- בקע'

 םכהרבא 107. | רכזא 1"-- רוכזא 17, 108, 129, 4

 רכזא 2" \ 157 -- רוכזא 4, 17, 108, 152, 4

 42, 41. םכהמ -- (9) - - רכזא [טק. 4 %-

 43. ץראהו , 157.  בזעת--בקעת 4. | ץריתו 260. תא 1% '

 109. | היתתבש --- חהיתותבש 4, 60, 84, 10, 120, 132, 212 --

 ת ג" ₪ק.7ג5 146. | המשהב -- המשה ימי לכ 8 -- המש הב
 101, - םכהמ 2%-- המשהב היתיתבש תרא ץרתו םכהמ

 םכהמ 193. | תרא 2", 100,172. | ןעי 28 60.  יטפשמב -=
 ב 260 --'.9 -' 0ק.ז85 84 -- קוס וטפשמב 9,

 יתוקח 84.  הלעג ₪ הלענ 69.  םכשפנ -- םכיכשפנ ) --- כבש
 ו 1

 44. םבתויהב --י \ 1--) \ 4, 100, 110, 248 -- םכתויהיב 0

 םכהיביא -- םכהיביוא ף, 81, 129 -- םכהיבוא 106 -- טק,18
 םכיתפאמ -- * , 69, 107 -- םכ , 158 -- םא טק. 4"

 םכיתלעג -- ת 1 ---- ----  םבתלכל == |
 םכתלכל אל וְסָּג -- םכתולכל 4, 0, 81, 84,108, 226, 253, 2
 תטתס 233 -- םכיתלכל 244. | רפהל -- רפהלו 80. | יתירב ==

 יתרב 181 -- יתירב תא 8,196 -- יתירב % 10. | ינא , 6
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 צב ז₪ תס סא.

 202 5 ה.

 = ---לדררד דד יתקארהו - - - - -

 ו - המשא -- 7-7 777 ד
 ב שליש 4 לחש לג התצרהו - - 77777
 םקכ =, :םיששש> < הי ה ה הרמשא

 עי ודה ה רחל תוצראב - - - -
 = ₪ ה-77 - ר = 4 תרסונמ = = - = -

 0 קכפ ביאה ב
 הקש = שה ה = םכהיביא תוצראב

 ב :ירקא -------רדדרהה

 ו | --) -ש ש . באקעי - - - - -

 - - -ך היח - הטשאב - - - - - התצרהו שהמ

 ו 5 ןעיב*א = = = - ₪
 תוצראב - - - 7-7 - - ה הרד דה ד
 --- םתולכל ------ררידרדדהה

5 2. 

 23. יתקרהו -- יתקחרהו 64, 6.
 34. הצרת -- תבשת 1. היתתבש 1%"-- היתותבש 4.

 346. לוק - ו ,65- 37. ויחאב -- י , 1.
 38. םככיביא 61, 63: 64, 66, 127,183, 363 0.

 39. שכתובא 61, 63, 64 65
 40. םכתובא 61, 63: 0 ירד יקב 2

 41. ךלא -- ךלה 61, 64, 65, 66, 127,183 -- א טק. 46.
 םבמע -- םבכהמע 7- ץראב -- אאץראב 1.

 41. יטפשמב [גק.זג 66. | יתוקח 4
 44. ראז , 64 -- ת אאז 6. םביתסאמ -- ל , 7.

 םביתלעג -- * ; 64. = .ריפהל
 וו

 עפפתב /ּ

 84, + 196, 253 -- ת קזנתס ו -
 שככירחא -- םככתא 10 -- ןכירחא קוגתעוס 95. | םככצרא התיהו
 ₪ התיהו ככצראו 129. | התיהו -- ו טק, 18 0. = םככירעו --

 שכ 6א6ת (טק.ז8 ויהי , 9.
 34. הצרת -- ה קמומס ח ףפ9. ץראה ז", 84.  היתתבש 1"
 -- היתותבש 69, המשוה ז29.  ץראב ,
 םככיביא -- םככביא 4 -- םככוביוא 9, 120 -- םככביוא 81 ---
 שכהיביא 103. | תובשת 129.  ץראה 2", 17 -- תבש תא ץראה

 18% -- תא ץראה 132.  היתתבש 2"-- היתותבש 4, 3
 -- היתיתבש 9.

 25. זרבשת המשה -- תרבשת םככיביא ץראב םכתאו המשה

 95.  תובשת 226. תא ,178.  התבש -ה טק. 4.

 םככיתתבשב -- ת 2%, 89 -- םככיתותבשב 84,129 --םככתותבשב
 ווז--',260.  םככתבשב -- םככיתבשב 108, זֶדָּג ; קנזס

 46. יתאבהו --יתאבהו וקמי 132.  ךרומ 9,81,84,.  םכבבלב
 סזז6 םככבבלב 6. | תצראב -- ת , 69 -- תוצראב 5

 8ז, 84,108, 12%, 1202 136, 193,196,152,181,186%,

 232, 247; 253, 200, 264% קוגזחס 124,158.  םכהיביא -- םכהביא

 ג 60 -- םםהיביוא , 81, 84, 120 -- םככיביא 69, 227: 239 : קזוזוס
 132, 3992. ףדרו תק. 18. 82.  םבתוא לוק הש

 227 -- (טק. 46 0. הלע , 157 -- ה ₪0ק.ז%6 60. | תרפונמ
 9, 84,120,136,181,232 2 260 ;) קחועגס 81. | ףדור 2

2 4 ,253 ,111,129 

 37. ןיא - - - - - ולשבו , 9. = ולשכו -- ולפנו 12%. | ינפמכ --
 ינפמב 19. | ףדירו 120, 212, 260 ; קז\מוס 81. | ןיא - ול ןיא

 םככל , 132,150 -- 0ם.ז4-

 המוקת , 13. | םככיביא --

 193. היחת -- היחי 4
 םככיביא ינפל המוקת 10ֶק. 8: 5.

 םככיביוא ף, 129 -- םככביוא 4.
 18. 00. , 1,180. | םבייגב , 69. | הלכאו -- אהלכאו 9.
 םככתא , 168. | ץרא -- ץראב 186,196. | םככיביא -- םככביא

 4 -- םבכיבווא 9, 80,129 -- שככביוא 81 -- םככיבוא
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. 

 ! שכהיהלא הוהי ינא יכ שתא יתירב
 שכירצמ ץראמ םכתא 'תאצוה רשא םכינאש*אר תירב
 הלא ! הוהי ינא שכיהלאל שכהל תויהל םכיוגה יניעל
 וניב הוהי ןתנ רשא ת*ארותהו שכיטפשמהו םשכיקחה

 ! השמ דיב יניס .רחב לארשי יינב ןיבו

 הל יתרכזו

 אז.

 לארשי ינב לא רבד : רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 תאשפנ ךכרעב רדנ אלפי יכ שיא שהאלא תרמאו
 דעו הגש סכירשש בס רכוה רכש היה ו הוהיל

 ףסב ללקש שישמח ךכרע ;ריהו קדנש םשכישש ןב
 םכישלש ךכרע היהו אוה הבקנ שאו !  שדקה לקשב
 הנש םכירשע ןב דעו שכינש שמח ןבמ שאו :לקש

 תרשע הבקנלו סשכילקש שנירשע רכזה ךכרע ריחו
 היהו וםינש שמח ןב דעו שדח ןבמ םכאו ! שכילקש
 ךפרע הרבקנל| רפכ םילקש הרשמה רפזהיךכרע
 קרנש םישש ןבמ שאו |! ףסכ סכילקש תרשלש

 לככש השע הרשמה ךפכרע קדיהו רכז כא הדלעמו

 ךכרעמ אוה ךמ םכאו :! םילקש קררשע הרבקנלו
 רשא יפ לע ןהכה ותא ךירעהו ןהכה ינפל ודימעהו
 רשא הפהב או הכה הנכירע רדגה ד גישת
 הוהיל ונממ ןתי רשא לכ .הוהיל ןברק הנממ ובירקי
 ערב בוט ותא רימי אלו .ונפילחי אל ! שדק היהי
 .היהו המהבב המהב רימי רמה םעכאו בוטב ער וא

 האמט המהב לכ שאו ! שדק היהי ותרומתו אוה
 זרא דימעהו הוהיל ןברק קדנממ ובירקי אל רשא
 בוט ןיב התא ןהכה ךירעהו +ןהכה ינפל המהבה

 ספ

 195,103,227,256% קזננהס 80,160. םבישלש---םבישלש רכזה 18.

 5. םבינש \ 94 -- הנש 251, 260 -- טק. 0. רעו --

 לעו 120, (סז6ס 71. ןב -- ןיב 11 --אאש ןב

 הנש םבירשע 02.14 2. = םםירשע 1%*-- םבילקש םבירשע 6
 היהו פע 223. ךכרע , 181. | תרשע -- תרשעש 5 -- םכירשע

 69 -- הרשע 132, 227 -- ה 0. 74 24

 5:6. רכה -- (13) -- םבירשע 6.

 65 בד שהו 1052 6 ןב וז ג == ןבמ 60 יב
 םכינש , 107 -- \  189. = היהו קזומס היהי 15%. | םבילקש השמח

 ףסכ עו 130. | השמח -- רשע.השמח 5. ספל, סל.
 ךכרע 2' , 19. | תשלש (סזו6 םכישלש 84. | םכילקש 2"

 דג ד ףככ םכילקש \ צסק. |  ףספ = < - הבקנלו |
 7. ןבמ -- ןיבמ 107 -- מ ; 6. | הנש \ 109 129 =- נק.

 זוז יבא קנפו תה גס | = .ךברע יהיהו 136 לכש רשע
 [טק.זג 136.  לקש -- ףסכ 150. | הרשע -- ה , 170 -- תרשע
 600 תוגזַק. קזותגס 80 ; (סתו6 4 -- (06 םכרשע 4 םבילקש

 -- ףסכ םבילקפש 24
 8. םםאו -- םכ ₪0ק.180 1:16.  ןהכה ינפל ודימעהו , 0.
 ודימעהו -- * \ 244. = ינפל ,18. = ןהכה ותא ךירעהו , 7.
 יכל ית = רי 6 8 ירתה 01100 260 ןנכורעא

 -- ונכרעי 69, 95, 107,128, 176, 15%, 248, 60% -- וניכרעי ז

 9. המהב -- ה 2" טק. 46 ובירקי ==,

 132,116,1%0,151, 155, 200 -- ובירקת 2332 -- ק (טק.זג 04.

 ןברק , 9. ןתי- 7% ונממ -- הנממ 199,683 'ס ; קז!תוס

 12 הוהיל א 75-

 וס. אל -- אלו ז2ְס.  ונפילחי -- ונפלחי 1 -- ונפ 0. ז
 216. | אלו עמ 6. - רימי 1"-- אאא רימי 6.

 -- ותוא <. םכאו -- ו ,%. רמה -- רימה 9

 181 -- רמה . רימי 2%-- רמי זזו -- א רימי ז -- רומי
 ונס.  המהב ,ז2%5.  המהבב , 0. ותרומתו -- ותרמתו

 ותא , וסט

 1,100,111,157, 9 הת ל 1 ג היהי

 שדק -- שדוק 00-= דק 10ק. עא

 11. אל רשא האמט גק. 3. זֶקָּג. האמט 104. אל 60
 4 ובירקי == ו , הוהיל ,\ 132---* 2 80. -

 רא 1 ינפל - הוהי ינפל .1 ןהכה -- ןהכה

 הוהי
 ז1,12. התא ןהכה ךירעהו + ןהכה ינפל , 9

 < ותא

 זס יז א ב

 6 ג וז ג. יידי" אש

 ו וו לח הוה < 0 <
 = רה ה ה ה סכינושיאר - - - -

 ₪ ד חח דה דה הרד חִהחה 46

 --- ד דה ה חה ה תורותהו -- 0-77

 65 הז

 ו - 2

 תושפנ - - - 77-7707707 7 זכהילא - - -
 -) ₪ כ-0 0 כ 0 0-0 0-0 -7-- 5 ₪=₪0₪-₪ ₪ְ₪00₪ִ7₪07₪0= 3

 יי - אה --------דהה 4
 ב כ כמ = 0 = == שה | == יו שב) )שש שת == ב | == שתה | == -==ם) שב | 5

 נו 6

 - = 0-0 -כ 0 ה הר דה לכ דה דה 0 0 כ דר מ-7000 7

 2 0 תשע 2-2 8

 == שמ = שש ₪ ₪ == = כ ל = == = == < == 9

 ב ו
 --רי ה הד דההד ונפאלחי - - ---7-- 0

 ----ררדדדדיררחהה ותרימתו - - 1
 שי ששב שש שש %בירקי - - - -

 5 א - כ - ה כ-5 12

 5 גו צב ₪

 2. ךכרעב ,127. 3. היהו 2%--ו טק, 1.

 99. ברקי 65. | הנממ -- ונממ 7.

 10. ונפילחי 63, 64, 65: 6 1.
 וז -..הנממ.--- ה ,1-

 8. ונכרעי <.

 ונממ -- הנממ 2

 ער וא -- ערו 7.

 הע פא.

 םכהיהלא - י 4 9 - םככיהלא 10 171,181,100, 226 קזותס

 81,107,109 -- ה 2" [טק.זג 4

 20 60 ,יז40- = תיחבו-- תירכ תא .%. םכינשאר --
 םכינושאר 52 9, 17: 81, 84, 104, 100, 111, 120, 112, 6%

 2%3, 200 -- םבינישאר 18%.  יתאצוה -- ו , 109. | םכתא ,7

 -- םכתוא 0,108. | ץראמ , 109.  םכיהצמ , 9 -- םביה ,-

 םביהלאל םכהל תויהל ק.145 9. = תויהל -- ו, 12%. = םביהלאל
 80 -- םכי , 107. | חוהי -- םככיהלא הוהי 1.

 46. הלא -- ה סצפפמ טק. 73. ף. | םביטפשמהו םכיקחה עב
 4(. 4 תררוחהו -- תרתהו 107, 111,132, 151, 0

 זרורותהו 14,18, 81,100,120,15%2,239 3 קזומס 80 -- תורתהו

 1.4, 5.108. | ינב .106,100,120,7%  | לארשי -- ארשי קב
: 86 

 ז. רבדיו טסצ גוג]ס, 0. רמאל -

 יר , םמ. גתה. 2.

 2. לארשי , 222. שבהילא 9: 69: 75, 80, 84,

 282, 1. אילפי 6, 80, 108, 111,158,186, 193, 251, 260

 קמתס 81,99,168.. | תשפנ ךכרעב ,193.- ךכרעב -- ב 0
 -- ךכרעב ריט 2%2 -- ךכרעכ 109. | תרישפנ 4, 0; 18, 69 2

,227 ,226 ,196 ,62 1 6 2,,,,+, ,, 106 ,84 

 237: 219: 252, 260 ; קזומס 380 4

 . .4'  היח ;193. - ךכרע'ז"-- לקש ,םבישמח. ךכהע| זס,
 ןב דעו הנש גק.:30 1:96. | הנש 1", 166. | ןב דעו טק
 :זס.  דעו--ו, 1,181. - םבושש , 80 -- םישלש 2

 טק. ג 136 -- !סח6 םכישיש 18. | הנש 2"--הנש \

 ךכרע -- רכה ךכרע 16, 112 -- שפנ ךכרעי 155. | םםישמח --

 םכישלש 104 --- ד טאו6ת[. טק. עג0 170.  ףסכ , 0,
 4. 608, 15 ן. םכאו -- םכאו הו זס. | הבקנ -- הביקנ

 80. אוה -- אוה כת 18 -- איה 5 6, 9, 17: 9, 2

 הוהי -- * טק. 8 4



 .( "ךכרעה

 ב

 הנלאגי לאג שאו ! היה' ןכ ןהכה ךכרעכ ער ןיבו
 זרא ש%דקי יכ שיאו | : ךכרע רע ותשימח ףסיו
 ער ןיבו בוט ןיב ןהכה וכירעהו קדוהיל שדק ותיב
 שידקמה םכאו :זכוקי ןכ ןהכה ותא ךירעי רשאכ
 היהו וילע ךכרע ףסכ תישימח ףסיו ותיב תא לאני
 היהו הוהיל שיא שידקי ותזחא הדשמ םשכאו : ול
 נקש םכישמחב זכירעש רמח ערז וערז יפל ךכרע

 ךכרעכ והדש שידקי לבאיה תרנשמ שא* :ףסכ
 ול בשחו והדש שידקי לבאיה רחא שאו + םוקי
 תנש דע תרתונה סכינשה יפ לע ףסכה תא ןהכה
 הדשה תא לאגי לאג שאו : ךכרעמ *ערגנו לבאיה
 שקו וילע ךכרע ףסכ קרישמח ףסיו ותא שידקמה
 זרא רכמ םשכאו הדשה זרא לאי אל שאו !ול
 הדשה היהו !  דוע ללאגי אל רחא שיאל רדשה
 ןהכל םשפרחה קרדשכ הדוהיל שדק "רבב הת
 אל רשא ותנקמ הדש תרא שאו :ותזחא קדיהת
 ןהכה ול בשחו : הוהיל %%* שידקי ותזחא הדשמ
 זרא ןתנו לבאיה תרנש דע ךכרעה ער*סכמ זרא
 יכבויה תרנשב : הוהיל שדק אוהה עכויב ךכרעה
 תרזחא ול רשאל ותאמ והנק רשאל קרדשה בושי
 הרג עכירשע שדקה לקשב היהי ךכרע לכו .+ץראה
 המהבב הוהיל רכבי רשא רוכב ** ךא : לקשה היהי
 ; אוה הוהיל הש םכא רוש כא ותא שיא שידקי אל
 ותש*אמח ףסיו ךכרעב הדפו האמטה המהבב שאו

 תתכעעג

 בשחו והדש -- םכאו : םבוקי ךכרעב והדש

 בשחו 10.  ןהכה ,12%.  םבינשה יפ לע ףסכה תא נק.
 לע , 69 -- תיב לע 11. | ררתונה --ו , 1 44 0

.180,196 ,181 ,168 ,158 ,152 ,150 ,136 ,107 :95 ,589 ,80 
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 19. 00. 157. לואג 06. | ףסיו 5 60. | תרישמהח =
 תישימח 4.14, 75: 84, 129.151,158,178,181,2ף1 -- אתישימח
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 ול םבקו טק. 73- 0.
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 22. 00. ,157. | הרש תא -- ותזחא הדשמ 109 -- ש תא

 (טק.:ג. זנס.  ותנקמ --ו ב17.  ותווחא 120. הוהיל -- שיא
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 היהי -- םכוקי 4 :
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 זפת 208

 שכרח לכ ךא + ךכרעב רכמנו לאג' אל טכאו וילע
 קכדאמ ול רשא -לכמ .קדוהיל שיא .שרחי לשא
 ככ ללאג' אלו רכמי אל ותזחא קרדשמו קדרמהבו
 רשא שרח לכ ! הוהיל אוה וכישדק שדק שרח
 רשעמ לכו : תמו ומ הדפי אל ופדאה ןמ פרחי
 שדק אוה קדוהיל ץעה ירפמ* ץראה ערזמ ץראה
 ותישמחא ורשעממ שיא לאגי לאג םשכאו ! הוהיל
 רבעי רשא לכ ןאצו רקב רשעמ לכו !וילע ףסי
 רקבי אל + הוהיל שדק היהי ירישעה טבשה תחת
 קדיהו ,ונרימי רמה סאו ונרימי תילו ערל בוט ןיב
 : לא אל שדק היהי ותרומתו אוה

 ינב לא השמ הא הוהי הוצ רשא תרוצמה קדלא
 : :ינס רהב לארשי

 עפה ,

 41. לאגי . 84. | ורשעממ --ו , 155. = ותישמח -- י 9
 =-- ותשימחו 4 -- ותישימח 6, 120, 180,106 : קת1תוס 168 ---

 ותשימח 14. 75: 81: 84, 94, 111, 176, 1956. 4 ףסו*

 4 69: 81,108, 100, 181, 228, 23, 260, 282, 2834 ; תומס

 זי

 32. לבו טק.ז36 160.  ןאצו -- ןא 10. 196
 לכו 196. רשא --ר 0.245 80. רובעי 5

 ירישעה =-- ירשעה 1, +.
 33. אל 1%-- אלו 181. | ןיב 5 7.

 זנו. = ונרימי 1"-- ונרמי 107 -- ונירימי
 191. ונרימי 2"-- ונרמי 286 -- ונירימי 60.

 100.  ותרמתו 114

 34. הלא קז!מס רשא 6.
 השמ 173. | ינב ,5

 לב , 899 --

 טבשה ,6-

 ערל -- ערל ער ןיבו
 רימה 120, 6

 אוה !סע6 איה

 אל 2"-- אל| 5.
 השמ תא ,125. לא 6
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 5 ג. צה פז ₪

 30. ערזמ ץראה -- ערזא ץראד 1.
 64, 65, 66, 127. 183, 107, 163 זס.

 גז. ורשעממ -- ורשעמ 6
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 32. ןאצו -- צ (טק. צג" 7. ירישעה \ 5.
 33- רימה 61,1פְ- תתרימתו ָפְק. = לאגי -- לא טק 18 4.

 יי.

 קעפתב

 אוה -- א , 6.

 ותשימחו -- ותשימהח 7:

 120,176,181,186,225, 226, 227, 244 -- \תישמח 0%
 132,150, 151,152, 248, 253, 260, 282, 284, 260 ; קתומס 7
 זס. | וילע =-- ףסיו וילע 111. םכאו 2*--ו , 104. אל

 רכמנו לאגי 1גק.:3 1:0. לאני -- רעב הדפו לאגי 4.
 ךכרעב פ" =- ךכרעב קזנזנמס 10%

 28. שברח לכ א 139. | םכירהי 9, 18, 80,108,132,193, 14

 256, 04. תכראמ -- םכדאמ% 107. | המהבו -- המהב דעו
 5, 109 -- המהבו ע זוז -- המהבבו 106. | ותוחא ₪6 ותזוחא

 191. | אל -- אל רשא 4.
 29. לב -- לכא 9%. | םםרח -- םםפרחה 0,

 40. לכו -- ו 196 -- אאא לכו 9- | ץראה ערזמ , 1
 ירפמ -- ירפמו 14, 17, 18, 152, 153, 178, 181, 186, 220,

 2499 -- אוה הוהיל ירפמ 200- | ץעה -- ה 1 שדק אוה <
 אוה שדק 1:09. אווה ,9- שדוק 9.
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 דעומ ילהאב יניפ רבדמב קדשמ לא קדוהי רבדיו
 ץראמ םכתאצל תינשה קדנשב ינשה שדחל דחאב
 לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש :! רמאל םכירצמ
 רכז לכ תומש רפסמב שכתבא תיבל שת*חפשמל
 אבצ אצי לכ הלעמו הנש םכירשע ןבמ : םכתלגלגל
 ! ןרהאו קרתא םשכתתאבצל םשכתא ודקפת 'רארשיב

 זריבל שאר שיא קרטמל שיא שיא ויהי סככתאו
 ודמעי רשא שכישנאה תומש ;רלאו !אוה ויתבא
 ןועמשל |: רואידש ןב רוצילא ןבוארל שםכתא
 ! בדנימע ןב ןושחנ הדוהיל : ידשירוצ ןב לאימלש
 ! רעוצ ןב -לאנתנ רכששיל

 : ןלאוד
 ןב ןדיבא ןמינבל : רוצהדפ ןב "לאילמג זרשנמל
 12,14 לאיעגפ .רשאל : ידשימע ןב רזעיחא ןדל : ינעדג

 היית טילשע

 8.9 ןב באילא ןלובזל

 10  דוהימע ןב עמשילא שכירפאל ףסוי ינבל
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 ; שכה רארשי יפלא ישאר

 16 סתובא תוטמ יאישנ הדעה יאירק הלא
 ז7 תא ןרהאו השמ חקיו

 18 לכ תראו : תרומשב ובקנ רשא קדלאה םכישנאה

 נע ודליתיו ינשה שדחל דחאב וליהקה קרדעה
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 2: שחל ,7- |
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 18ָג. | םכתולנלגל 6.

 4. ויתובא
 6. לאימלש -- אימלש 6.
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 םכתובא 61, 634 64, 65: 7

 ידשירוצ -- הדשירוצ 7.
 . באילא -- לאלא +.

 . לאילמב 61, 63, 64: 6%: 66, 127,193, 1.
 . ןדיבא -- ענדיבא 66 -- ' \ 221. = ינועדג % 7

 ו 220
 12. ןדל -- ןאדל 6%. | ידשימע -- הדשימע
 11. לאיעגפ 61, 62, 6%, 66,127,183, 4
 16. הלא -- א , 61; 64. | יאירק -- יאיארק 1.

 64, 7. יפלא -- א . +
 17. ןרהאו 6 ןראהו 1.

 18. וליהקה 65, 193. | לע \ 64. | םבתובא 61, 63: 64, 65 59

 2712 הלעמו -- הלעמג 1.

 םבתובא 10
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 פי
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 זכירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל שת*חפשמ
 תא הוהי הוצ רשאכ :! שתלגלגל קדרלעמו ;רנש
 ראכב ןבואר ינב ויהיו : יניפ רבדמב םכדקפיו השמ
 רפסמב שכתבא תיבל טכתאחפשמל םתדלות לארשי
 הלעמו הנש םכירשע ןבמ רכז לכ סכתלגלגל תומש
 טכיעבראו השש ןבואר הטמל םהידקפ :אבצ אצי לכ

 שכתדלות ןועמש ינבל |: תרואמ שמחו ףלא
 תומש רפסמב וידאקפ שכתתבא תיבל שכת*הפשמל
 לככ הלעמו הנש זסירשע ןבמ רכז לכ שתלגלגל

 טכישמחו העשת ןועמש הטמל שכהידקפ :אבצ אצי
 קכתאהפשמל שכתדלות דג ינבל : תואמ שלשו ףלא
 קדנש שכירשע ןבמ תרומש רפסמב שכתבא זריבל
 השמח דג הטמל םכהידקפ !אבצ אצ'י לכ הלעמו
 הדוהי ינבל : שכישמחו תואמ ששו ףלא םכיעבראו
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 1. זפפתב 269

 העבש ןלובז הטמל םשכהידקפ : אבצ אצי לכ הלעמו
 ינבל ףסו ינבל |! תרואמ עבראו ףלא םכישמחו
 רפסמב םתבא תיבל שכתאהפשמל שתדלות םשכירפא
 : אבצ אצי לרכ קרלעמו הנש םכירשע ןבמ תר*מש
 : תואמ שמחו ףלא םשכיעברא זכירפא הטמל םכהידקפ
 שכתבא תיבל שכתאחפשמל םשכתדלות זדשנמ ינבל
 אצי לכ הלעמו קדנש וםירשע ןבמ תומש רפסמב
 ףלא טכישלשו זפינש השנמ הטמל םשכהידקפ : אבצ
 תיבל שכת*חפשמל שכתדלות ןמינב ינבל : םיתאמו
 לכ הלעמו הנש סכירשע ןבמ תאמש רפסמב שתבא
 זכישלשו השמח ןמינב הטמל שהידקפ :אבצ אצי
 שכת*הפשמל שכתדלות ןד ינבל :תואמ עבראו ףלא
 קדנש זכירשע ןבמ זר*מש רפסמב שכתבא תריבל
 זכינש ןד הטמל שהידקפ :אבצ אצי לכ קרלעמו
 שכתדלות רשא ינבל : תרואמ עבשו ףלא םכיששו
 ןבמ תר*מש רפסמב שתבא זריבל שת%חפשמל
 הטמל שכהידקפ + אבצ אצי לכ הלעמו הנש סשכירשע
 ינבא : זרואמ שמחו ףלא שכיעבראו דחא רשא
 רפסמב שתבא תיבל שכת%אחפשמל םסכתדלות ילתפנ
 ! אבצ אצי לכ קדלעמו הנש םכירשע ןבמ תר*מש
 עבראו ףלא םכישמחו השלש ילתפנ הטמל םשכהידקפ
 ןרהאו הרשמ דקפ רשא םכידקפה קרלא : תרואמ
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 זרומש 1, 4, 9, 14, 17, 18. 69: 75; 80, 84, 89, 95,107, 108,וז
 12 136, 151,181,185,103, 260 ; קזנתס , ןבזכ

 -- יבמ 107. - הנש ;109,232. | הלעמו --ה ,170. | לכ
 214. - אצוי |

 13. םכהידוקפ 69,152,1ף3.  םכירפא \ 81. םכיעברא , 4

 -- כי. 120. ףלא , 4.
 44. ינבל -- ינ טק. זג0 111. |  םכתדלות -- םכת , 8. ]תב
- 260 ,25 ,212 ,196 ,168 ,150 ,132 10 ,107 5 :1 \ ! -- 162 
 םכתודלות ופ3 -- םבתודלת 18. | םבתחפשמל -- ₪כ \ 101 -

 םכתוחפשמל ְפָג. | םכתובא זס. | םבירשע -- םשכ ,6
 הנש , 109. | תרומש --ו \ 6, 8, 94, 100, 150, 158, 189, 0

 228, 2%3, 270, 2894, אצוי
 3%. םכהידוקפ 69,1ֶפַג. | הטמל --ה

 214. | םבינש -- םכינש רש 129. | םבישלשו ,7-
 107. םביתאמו ₪ םכיאתמו %.

 46. ינבל ק.24. ז11.  ןמינב -- ןימינב 69, 109 -- ןמ טק.

 םכינש השנמ ,
 ףלא



 גפתפתב

 לכ הלעמו הנש (כירשע ןבמ טכתבא תיבל לארשי
 תואמ שש םכידקפה לכ ויהיו : לארשיב אבצ אצי
 זכיולהו : סכישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא
 הוה' רבדיו ! ככותב ודקפתה אל שתבא הטמל
 דקפת אל יול* הטמ תא ךא :רמאל קדשמ 8
 התאו : לארשי ינב ךותב אשת אל ששאר תאו
 ולכ לכ לעו תאדעה ןכשמ לע שיולה תא דקפה
 ככ תאו ןכשמה תא ואשי המה ול רשא לכ לעו
 עסנבו + ונחי ןכשמל ביבסו והתרשי שהו וילכ
 ומיקי ןכשמה תא*נחאבו םכיולה ותא ודירוי ןכשמה
 לארשי ינב ונחו + תרמוי ברקה רזהו וכיולה ותא
 זכיולהו :םכתאבצל ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא
 תדע לע ףצק היהי אלו ת*דעה ןכשמל ביבס ונחי
 ןכשמ תרמשמ זרא סיולה ורמשו -לארשי ינב

 א ט א 1

 %4  הוהי הוצ רשא ילככ לארשי ינב ושעיו : תודעה
 : ושע ןכ השמ תא

112 

 1,2 לע שיא :רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו
 דגנמ לארשי ינב ונחי ששתבא תיבל ת*ת%אב ו*לגד
 החרזמ  קדמדק ופינחהו : ונחי דעומ להאל ביבס
 הדוהי ינבל אישנו שכתאבצל קדדוהי קדנחמ 'לגד
 ;רעברא זםכהידקפו ואבצו * : בדנמע ןב ןושחנ
 ;רטמ וילע זכינחהו : תרואמ ששו ףלא םכיעבשו
 : רעוצ ןב לאנתנ רכששי ינבל. פטשנו רכששי
 : תואמ עבראו ףלא זכישמחו העברא וידקפו ואבצו

 3 כ

 ןכשמה 1%-- ןראה 100. | ודירוי -- ודרי 69 -- ודירי 6
 181 -- ודרוי 84, ץונחס 4- ותא 1%-- ותוא 2
 שכיולה ותא ומיקי ןכשמה תנחבו , 69,109. = תרונחבו

 ז 8 75: 95 108 132, 116, 151, 193. 232, 244, 251, 260 ; קזומס
 50,150. ומיקי -- ומקי 8. ותא 27-- ותוא 42 ברקה

 םהקהו 192-. -קרמ" =
 62. שיאו והנחמ לע ,152. = לע -- לא 9.
 75 -- והינחמ 9 -- והאנחמ 6. | שיאו -- ו.
 םכתואבצל 111, 136, 194 -- םכתובא תיבל 9.

 %3. תרדעה -- תודעה 4. 5, 9: 14: 69 2
2000 ,200 2 228,232 ,226 ,106 2 ,,,,, 1 
 -- תודעאה 4 ףצק -- ףצק םכ גז. | תרדע -- תדע לב
 116.  ינב 18.0 תא ,107.  תרמשמ , 80.  ןכשמ -- ןכשמה
 10. | תודעה -- ו . 9; 17: 75: 84, 11,

 158, 170,181,196, 223, 225, 227, 239,251 תטתס 185. <

 54. סו. 94. | ושעיו -- ןכ ושעיו 109.  רשא לככ --רשאכ
 196. - לככ ,10ְד -- לכב 249. | רשא ,157.. | הוה י ,

 [-רא ג 4.

 והנחמ :ק. 186
 םכתאבצל --

 1. רבדיו 0ק.146 2.  ןרהא לאו , ,,,6
 181,189. לאו -- לאו אאא זֶסָּג. א רמאל -- רמאל יסמ 6

: .9 - 

 2. לע ,170.  תותאב %,108,זֶסֶ- םבתבא , 107 -- ויתבא
 162 -- םבתובא פג. | לארשי ינב ונחי , 176. | לארשי ינב --

 לארשיב 84. | להאל קנומס ללאל 19. | דעומ -- ו . זו.
 4. םםינחהו --ו . 75 --' ;18 -- לע םכינחהו 106 -- םכינוחהז
 החרומ -- החרזמו 196. | לגד -- לגד לע 9.
 הדוהי 1", 6. | םכתואבצל זֶסָב- | אישנו -- ישנו חמ. גת" 5
 -- די אישנו 10. = ינבל -- תיבל 1%. | הדוהי 27-- * טק

 7 בדנימע -- בדנ ימע 6
 4. םבהידקפו -- םכהידוקפו 151,15,191,232--- םכהידוקפ

 %. םבינוחהו 1ֶפ,196.232.  הטמ -- הטמל 109. | רעוצ --
 -2, 

 6. וידקפו -- וידוקפו 152, 103, 232 -- וידאקפו 6 -- םכהידקפו
 4,196. | ףלא םכישמחו העברא 05. 46 9. .העברא ₪. 4

 :10,18%.  םכישמחו -- ישמחו 8. 11. 15% -- םכיעבשו 80. |
 ףלא , 9. :

1322, 74 

 ל גתזא 0.

 רקפת (ס:6 ודקפת

 5 ;,ז גת.

90 == = = ₪= 

 יו ירש וונכ וב כ ב שב <=וירה דפ וי ררוחא ירו 9

 ו א ו

 ו ב א ו

 שו ושש = ב מ יל שן = "הרוש כ ההון

 ו מ רו 2 שב רש == רש קל ה ד דיר ו

 - - = -07₪₪))7₪ 

 ו 1 ים ב וש 9 =. כ ו ל ד ור

 ל בו ב 22 הע 9 כ ד

- 7-7 = - 

 ב וש וש ב כ | = ,/(םל =-= הב.ש ,=

 - == == ₪ ה מ

 ו

 כ ל ב ב יש( 20 ה ה = 2 | ה 7

 ו 0

6? 

9 5 

 47. םכתובא 2 64, 65, 4
 499. יולה םוגומס םכיולה 65-

 59. דיקפה 1. ןכשמ -- ןכשמא 7.
 (טק. :4- 7-

 פה. ריר 65-
.0 ,221 

 62. והנחמ 46 והנחנמ 127 -- והחנמ 64-
53. 00. 8 

 תודעה -ה ד

 ז-רונחהבו =- ה ,5 6 2

 2. ז-רותאב 61, 63, 66,6%, 181.  םכתובה
 11-12 ינב ,. דגנמ -- 1 ,7-

 2. םכינחהו -- חהו ק- 8 4.

 ו םם[/ 2722/8/8/8/8/חםחםחְחְח-מ₪/[₪[₪[₪[₪[₪[₪[₪[₪[₪[ץ[=₪=*ץ₪ץְץְ₪ְ₪

 תעתעת.

 44.45. ןבמ - - (9) - - תיבל ,6%-
 46. ידוקפ --ו ,4 19, 80, 81, 9, 107, 108, 100,

 ו 186, 221, 248. | םכתבא -- םכתובא 2
 -- ויתבא 7%. = ןבמ --ןאבמ 6.  אצ" 9, 136, 193: 253, 264-

 לארשיב ,1

 46. םםבידוקמפפאפ ,9
 16 שמחו קזוגוס 215 -

 47. םביולהו -- * 1 ודקפתה אל שםכתבא הטמל ₪ אל
 םכתבא הטמל ודקפתה 199. = שםכתבא -- בא 1 -- םכתובא 3.
 ודקפתה -- ודקפתה אאאא (צסא 614.) 19%.  םככותב -- ו ,

 10, 12 --.םככותב ךותב 9.
 249. עזרא ,9ף6%- | השמ -- הטמה 7-

 ז6- תראו 518
 60. התאו -- ה , 14,142.  תדעה ןכשמ לע םכיולה תא דקפה
 1גק.ז45 136. - רא זן" 6 וילא 95. - תרודעה 090
 ז 42 60, 84, 107, 109. 226, 228, 2309

 2%3,260,288,189 2,601,60ָב. - לעו 1" טק.ז4 4
 ול ₪ק.זג זסס. | המה -- המהו 106,199. | תאו -- םכדעה
 לטו (ט גת. ז41.) - והתרשי --- והותרשי 6, 60, 1082

 152,193. - ביבסו - ונחי טס. עג- -
 51. עסנבו 0. ז86 129 -- עוסנבו 69, 152, 196, 4-

 שש -- אשש (ה 606)



 271 2 עתכתו

 ! ןלאח ןב באילא ןלובז ינבל אישנו ןלובז הדטמא
 : תואמ עבראו ףלא םכישמחו העבש וידקפו ואבצו

 זכינמשו ףלא תאמ קרדוהי קדנחמל םכידקפה לכ

 פכתאבצל זרואמ עבראו םכיפלא תרששו ףלא

 קדנמית ןבואר קדנחמ -לגד | : ועפי קרנ*ש*אר

 ! רואידש ןב רוצילא ןבואר ינבל אישנו שכסתאבצל

 '! תואמ שמחו ףלא םכיעבראו השש וידקפו ואבצו

 ןועמש ינבל ישנו ןועמש קרטמ וילע סאנוחהו
 קרעשת ?לכהידקפו ואבצו :  ידשירוצ ןב "לאימלש

 ינבל אישנו דג הטמו ! תואמ שלשו ףלא זכישמחו

 קרשמח םכהידקפו ואבצו |! ללאוער ןב ףסילא דג

 פכידקפה לכ ! םפישמחו תואמ ששו ףלא םכיעבראו

 ףלא םישמחו דחאו ףלא זראמ ןבואר קדנחמל

 ! ועסי שכינשו שכתאבצל שכישמחו תרואמ עבראו

 זר%נחמה ךותב שיולה קדנחמ דעומ להא עסנו

 לגד ! םהילגדל ודי לע שיא ועפי ןכ ונחי רשאכ

 שכירפא ינבל אישנו המי שתאבצל םכירפא קדנחמ

 עכיעברא םכהידקפו ואבצו : דוהימע ןב עמשילא

 תשנו קרשנמ קרטמ וילעו : זרואמ שמחו ףלא

 טכהידקפו ואבצו : רוצהדפ ןב לאילמג השנמ ינבל
 אישנו ןמינב הטמו ! שיתאמו ףלא שכישלשו םינש
 שכהידקפו ואבצו |: ינעדג ןב ןדיבא ןמינב ינבל
 שכידקפה לכ ! תואמ עבראו ףלא שכישלשו השמח
 האמו כיפלא תנמשו ףלא תאמ םכירפא קדנחמל

 ,תתכתת 

 שלשו -- שמחו 19, /
 14. סת. ; 7.199. | הטמו --ו 0,111,237. | ףסילא =

 ףסילא 'יאילא 107 --- ףסאילא 60, 80, 84, 120, 142, 170) 9

 244 -- ףסא ילא 0 סאילא 8מ. 11ת. 16% -- ףסאילא 18% --

 ףס , 200. | ןב ,112--ל5 60.95. | לאוער --לאועד
4 .387 ,382 ,180 ,4 6% 379 :167 ,356 :324 ,208 ,200 ,225 :193 

74 559 :541 539 :536 :513 :507 ,475 :450 :438 :436 :433 :418 
 593,602;569 ג קז!תגס 107,150,168,178,181,84,0%, 196. 6%

71 8% 16 .390 384 :383 ,369 .368 :335 ,120 ,248 ,220 ,225 

2 ,6007 ,600 ,595 :592 :532 :520 ,525 :480 :481 

 10 130. 185, 227, 230: 499,458, 571,575: 643. 646 --ר
 145 150, 160, 342, 343,427 -- וש 474 -- 77 518. ;7

 15. 00. 199. | ואבצו -- ואבצו אאא 4. | םבהידוקפו

 השמח -- ה 0ק.14 103. - ששו קמעס שלשו 4. | זרואמ 8
 10 םכישמחו , 14

 ו =בירוקפה "טז 2 ןבואר -- חמ ןבאר 0.

 ףלא ג", 109 -- תואמ ששו ףלא 8ָפ- = ףלא םכישמחו דחאו , ₪
 84, 2 רחאו 191 - עבראו 51: 176 -

 שמחו :07. | תואמ 84. | םכישמחו 2%-- ףלא םכישמחו 0.
 ועפי םבינשו םכתאבצל 0. 8 ז10. | םכתאבצל , 244 ---

 םכתואבצל סָג. | םכיינשו 5, 6, 108,10,7%ס,120,18, 21.

 17. להא -- לחא 81. | דעומ ,3ָ2- | םביולה -- ה , 0.
 תונחמה 4, 9, 14, 18, 60. 75, 80.54, 1, 7

 193, 223,227,228,230,240,253,260,2643 קנותוס 2,%,6,10.

 שיא -- ש , 81 -- שיאו
 18. םכתואבצל 2

 19. םבהידקפו -- םכהידוקפו גֶסָּג -- וידקפו 2
 טס. 41 %- ףלא -- ףלאו סף.

 20. הטמ וילעו --הטמה לעו 173. = וילעו -- וילע םכינחהו 6.
 הטמ , 9. = השנמ יינבל אישנו , 69. | השנמ 2*--,השנמ לארשי
 107. | רוצהדפ --- רוצ הדפ 5, 81, ,,,, 572

,249,256 ,246 ,232 ,227 ,226 ,101 ,176,177 ,160 ,158 

,602 

 21. שבהידקפו --- םכהידוקפו 193 -- )'דקפו 14:

 22. הטמו -- ו , 69- = ןמינב 1"--ןימינב 6. | ןמינב ינבל אישנו
 , וז. | ןמינב 27--ןימינב 6,109. | ינועדג 9, 80, 84, 95, 7

4 ,244 ,193 ,1%2 ,10 ,108 

 23. םכהידקפו -- םכהירוקפו 1% -- וידקפו :

 24. םכידוקפה 112,193: קזנתס 110. | תנמשו -- הנמשו ז

 האמו \ 69. | םשכתאבצל -- םכתואבצל 1ֶסַג -- אישנו םבתאבצל
 ינבל 18%. | םבישלשו , 4 -- םכישילשו

 םכיעברא

 8 א ט א

 !ןלח --------77 ₪ - 7-7 הטמו 7
 ו בו = בי-ק/ וש 2 ו 8

 -₪ 0-0 0 50 0 0 50 0 רש 0 9

 = ד - חד דה החי חהחדהה השאר :ס

 = - ה ה ה חח חה חח חחח ההר רחחחה זז

 כ וכ ם רוי 2 כ שש ב שש םכנאחהו 2

 - - ה "דקפו - -----77- -- 7-7 3
 - ה קח חח חח קח חחח ההד הרחחח 14

 - 7-7 7 לדקפ - - - :לאועד - - - - - - 5
 יו כ כו יב + ב 2 = כ 10

 תרונהמה - - -- 77-77 הד ה חהח 7
 ₪ שש 0 0 ה 0 0 0 0 0 שש 0 0 0 0 0 70 == 18

 כ ו - כ - כ 2-3 19

 - ₪7 חחח חה החד ה החד דרחחח 20

 עדקפו - -----777 לאאלמג ----- 1
 - - םימגב - - 7-77 ה דד חה 20

 ו וו רה ה = ד הד כ-3

 ₪ -ה -ה- דד חה דה הרר רה החחהח 24

 614 5 צב ₪

 ןלובז 2"-- לארשי

 הנושאר 5, 84, 100, 1205 =

 זס. ןבואר 2"-- ו ;
 12. הטמ -- מ טק. 4

 17. דעומ -- דואמ 1.

 20. לאילזמב 61, 63: 42 66, 66, 127, 183, 70.

 22. ינועדב 61, 63, 64, 65: 66
 24. םבישלשו +

 ידשירוצ -- הדשירוצ 127, 1

 18. המי ; 4-

 רט צי עצב מ ד 2 ד וכל בפ

 עפ כאב

 7. ש0ת. 7 65 8 15 1. סת ; 69. | הטמ -- הטמו 14

 94: קונתס 177 -- הטמל 6 ןלובז 15-- ו , 129 -- ינבל

 ןלבז 109 -- ןולבז 1, 14,107 -- ןולובז
 ןולבז 107 -- ןולובז 1, זָסָג -- ןולבז 14. | ןלח ןב באילא תק.
 146 82. | באילא -- א ז" טק.145 144 -- בילא 120. | ןולח \
2 ,226 ,106 ,181 ,152 ,16 ,125 ,100 ,108 ,107 ,84 ,81 ,19 ,6 

.260 ,263 

 8. סו. , 69. = וידקפו -- וידוקפו 1ֶפָג, 232 -- םכהידקפו 09
 94,169. | םכישמחו -- ישמחו תם. 1:ם.

 9. תרואמ - - (10) - - לכ ;109. | םבידוקספהפ 0%
 הנחמל -- הטמל 18.  הדוהי -- הדוהי םכירפא 6. = םכינמשו -

 שכינמשו עבראו 69 -- םכינומשו 9. | תששו --ת \ 69. עבראו
 -- םכיעבראו 850. | םבתואבצל 9.

 116, 144, 193: 232 -- הנאשאר 1 :

 10. ןבואר 1%-- ו , 109 -- םכירפא 104. | םכתאבצל ,.
 רוצילא -- רוצ ילא 109. = רואירש -- י ; 69 -- רוא ידש 6

 --ר כ. 4

 11. וידקפו -- וידוקפו 193,212 -- םבהידקפו 132. | םכיעבראו

 (טס.246. ףלא ,. שמחו -- שמ טק. 4. 4
 12. םכנוחהו -- הטמב ןוחהו 173 -- םכנחהו 0, 69: 75, 1

 11,189. 75 288, 400, 601, 602 -- םכינוחהו 1 וו

 103, 282, 28, 286, 288; קוס 99 -- םכאניחהו 18% -- םכינחהו
02 108,100 7 .84.04.95 .50 ,15 ,17 ,14 ,6 50 ,1 

,227,239 ,226 ,112,116,150,152,158,166,181,186,196 
 249: 252; 253: 256, 200, 603, 653 : 10זו6 סב. 4 הטמ , 10 ---

 ספ 10.  ןועמש ינבל אישנו , 125. | לאימלש -- יו , 0
 . - לאימולש , 17, 18, 69, 2 1 2, ָָ,,, 12

 260 ; קחותס 168. - ידשירוצ -- ידש ירוצ 5,176
 2 160,176, 232, 216, 256, 264, 288, 601, 602, 60ָג, 651

 -- ידש רוצ 4. ירוצ 51:
 14. םבהידקפו -- םכהידוקפו 1פ3 -- וידקפו 142. | םםישמחו
 ₪ שכשימחו 158. | ףלא -- ףלאו ף.- | תואמ שלשו קת. א 7.



 272 ג א שא 1 תפנתי

 הופצו כמ = = זכישילשו - - -- - 255 | הנאפצ ןד הנחמ לגד :ועסי םכישאלשו שכתאבצל
 .ייטננלב 40% יש של" בגב בז : ידשימע ןב רזעיחא ןד ינבל וישנו םכתאבצ
 2 צב -לאלזב -₪ - 7 7-- ?דקפו - < < 26 !תואמ עבשו ףלא םכיששו שכינש םכהידקפו ואבצו
 לאאעגפ ----- 7-77 דהההה - 27  לאיעגפ רשא ינבל אישנו רשא הטמ וילע םכינחהו
 0 = - 5 7-7 לדקפו = ---- 7-57 28  ףלא םיעבראו דחא םכהידקפו ואבצו :ןרכע ןב
 6 וכ ו -- 77-7777557 )2   י!לתפנ ינבל אישנו ילתפנ קרטמו ! זרואמ שמחו
 ב נע וידקפו - - - - --- 7-75 10 םכישמחו השלש םכהידקפו ואבצו : ןניע ןב עריחא
 ש 2 ₪ ₪ ₪7 41  תאמ ןד הנחמל םכידקפה לכ : תואמ עבראו ףלא
 2-----ררררריררדידדררחהח קדנרחאל תואמ ששו ףלא םכישמחו קדעבשו ףלא
 שנ ו( קט כה 42  זריבל ללארשי ינב ידוקפ קדלא | : שהילגדל ועסי
 ו תרונהמה יד+צקפ ==( תואמ שש םכתאבצל תראנחמה ידוקפ לכ שתבא
 רב ! וכישמחו זרואמ שמחו םכיפלא תרשלשו ףלא
 2 2 2-2 - == 41  הוצ רשאכ לארשי ינב ךותב ודקפתה אל כלה
 בוב 26 ו 9 ושב 4-53 20- שכ 34 רשא לככ לארשי ינב ושעיו : השמ זרא קדוהי
 0 ועסנ ןכו שכהילגדל ונח ןכ השמ תרא .הוה' קדוצ

 -- 7-7 - ויתוחפשמל - - | ! ויתבא תיב לע ויתאחפשמל שיא

 ו ד

 2 ש 2 ש < ₪ ל 2/2 ₪ ₪04 > < ,ש= 25 ₪ 1 תרא חדוה לבד בוב השמו סא ה
 רובה ו כ ו 2  ראלבה ןרהא ינב תומש קדלאו + יניפ רהב השב
 0 ב 2  ינב תרומש הלא : רמתיאו רזעלא תצוהיבאו בדנ
 0 וו ה ו ו ! ןהכל שכדי תצלמ רשא םכיחשמה כינהכה ןרהא
 = - = ה - צא*צ 4%%% < = = < < = - 8 - דרו שא סכברקהב הוהי ינפל אוהיבאו בני מע
 ה ו ו ןהכיו זכהל ויה אל זכינבו יניפ רבדמב הוהי ינפל

 ג ל.תזש 64. פפה

 2%. ידשימע -- הדשימע 7. םכהילגדל , 18. = םכהילגדל - - - ששו טק. 2

 277. לאיענפ 61, 65, 20. ןב \ <- 32. ידוקפ 17-- \ 42 5, 9 18, 80, ,,,,,4
 157,158,168,180,196,2%3, 260.  ינב , 109.  םכתובא

 1 2 ידוקפ 2"--= ו \ 4 5: 9, 18, 80, 84,106, 107, 10

 111,132, 2 168, 249, 2 256, 4. [רונחמה 1.

,244 ,212 ,223 ,196 2 75 ,60 ,18 ,0 

 260 ; קזותס 2,12%. - םכתאבצל -- םכ , 6ם.]:ת. ןסז
 םכתואבצל 1ֶסָג. | תואמ שש , 234. | שש -- ש מ. [1ף.

 תואמ 1%--515 80. תשלשו קוותתס םכישלשו 75. | תואמ שמחו
 2 תואמ של | 80. | םפושמ הו

 33. ךותב ודקפתה , 234. | הוצ רש טע. 14"

 רשא 6. השמ תא , 4.

 44. השמ < - (7) - - ושעיו , 120,109. | הוצ רשא לפכ , 4
 לככ , 1,9,60,181,189.  רשא -- רשאכ 1,9,60,189. ונח
 120, | ןכו םכהילגדל \ 234. = ועסנ טק. 146 186. שיא ,+.

 לע ויתחפשמל -- ע וי טק. 185 6. ויתחפשמל -- ויתוחפשמל
 13 -- םביתחפשמל 108, קונוס לע . 3892. | תיב לע ,-

 214 -- תיבל 1,69 -- תיבלו 75,199. | ויתבא קוווחס םכתבא
 1 ויתבא - - (8) - - ןכ ,%.

 רשאבכ --

 1, זרדלות = ו, 18,81,1ף0,210 -- תרודלות 5,

 180, 210 -< תודלת 84, 109. = םכויב השמו -- םכויב השמו םבויב
 זה השמו -- שמ טק. 3 רבד םכויב , 4-

 תרא -- לא 60,132,22%! קתותס 14.  השמ -- השמ רבד 7.

 יניס \ 5. ן
 2. רומש הלאו , 214. | תרומש --ו , 158,281. ינב 8

 116. | ןרהא -- לארשי 8, -- ןרהא לארשי 142. | רוכבכה
 69, 80, 84, 108,152,193, 237, 253, 260 ; קנבס

 רזעלא -- רזעלאו 5%, 12,254.

 23. ןרהא +: = =[ )= --הכבה ,24
 3. ש0., 8. הלא -- הלאו 84,150,157, 199. 225: קוס
 וס ; (סצוס 14--הלאא 5. | תומש -- ו , 12%. | םכינהבה ןרחא
 4234.  ןרהא --רכבה ןרהא 107.  םכינהכה , 157. | םכיחשמה
 . 82 -- םביחושמה 18,60,181,1סָג- | אלמ 170. כדי =

 שכדי תא 60, 80, 1ֶדָג -- םכדי אא 9. | ןהכל 196 4

 4. תמיו , 234. = הוהי ינפל , 107. םכברקהב --- םככבירקהב
 178: קוותס 5% -- םכבירקהב 1, 4, 6: 9, 14, 17, 69, 75, 80 1

4,, ,5 ,100 ,108 ,107 ,99 ,94 

 186,1,170,173,19%ף3,196, 198, 223, 212, 244, 248, 251,

 2602, 283, 288,601 ; קזנס ,4 שכהל קזגזס ןהל

 רמתיאו , 234. ינפ לע -- ינפל 1. | ןרהא גת.

 20. םםישמחו -< מ קוס ש .
 21. ןד--] קת. 14. תבישמחו -- ש 6

 32. םכתובא 61, 61, 64, 65 66 1

 31. ודקפתה -- ודקפתתא 61.
 44. ןכו -- כ , 6%. | ויתחפשמל 1

 ויתובא 1 71.

 תיב לע -- תיבל 4

 רזעלא -- רזעלא תאו 9.
 ןהכו -- ןהכל 61,633, 64. 6540 7

 2. ([רהא -- ר ,5-

 2. הלא -- הלאו 7.
 ללוד

 4. םכבירקהב 61, 63, 64, 65, 66, 127,181, 1.

: 

 עתפפפו

 2%. לבד 02. 46 106. | הנחמ 06 ינחמ 81. | הנפצ ןד
 וק.ז86 100. ןד ז" 129. | הנופצ 0, 17, 69, 75, 5

 108,100,120,152,178,181,191, 196, 247, 253, 260 ; קצותס
 168 -- הנאפצ 212. | םבתואבצל זֶסָג- | אישנו , 80 --י ,.
 ןד ינבל קונוס ןדל 136.  רזעיחא , 234--עריחא 84.  ידשימע --
 ידש ימע ף, 103, 107, 109, 152, 177, 236, 256, 264, 288, 601

7 

 26. םבהידקפו -- ₪ , 106 -- םכהידוקפו זֶסָג. | םםינש , +.

 ;ביששו -- םכישלשו 181. = עבשו -- עבראו 191 -- שמחו 4.
 רואמ , +

 27. וילע םכינחהו , 234.  םבינחהו -- םכינוחהו 2, 13 ---
 שכנוחהו 101. | רשא ינבל אישנו , 17,168. | ןב לאיעגפ , 4.

 לאיעגפ -- ע ,, 152 -- לאיעגפ עפ 107 -- לאעינפ <.
 28. 00. ,18. | ואבצו -- אבצו 88. | םכהידקפו -- םכ 7
 -- םבהידוקפו 6,136,193 -- וידקפו 2. םכיעבראו דחא ,
 214. - דחא -- דחא השלש 107. | שמחו לו 860 -- מח טק.

 זג. 67.  [זרואמ -- םכישמחו תואמ 1.
 20. הטמו -- ו . 14. | עריחא ילתפנ ינבל --- ילתפנ ינבל עריחא

 עריחא 10ֶק. | ןניע -- ל |
 30. םבהידקפו , 184 -- םכהידוקפו פג -- ו!ידקפו 4.

 םכישמחו השלש 00. :84- 4
 31. םבידקפה --ד ; 106 -- םכידוקפה

 ל וזו -- ל ק.זג6 120.  ןד ,166. העבשו קזותס םכיעבשו
 136.  םבישמחו --י , 132 -- השמחו ֶס. | ששו -- עבראו 5.

 הנורחאל 69:95,132,136,191: קזותס 7 5

 הנחמל --
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 וש צב כיב ₪ -- ד ה-50 רבדמ !  היבא ןרהא ינפ לע רמתיאו רזעלא

 5 יט שו ד סבו דנג -40472- םדשוב 6 ל קדטמ זרא ברקה !רמאל קדשמ 'רא ;דוהי

 ו .וכבתנ כט +. לשש ב :! ותא ותרשו ןהכה ןרהא ינפל ותא תרדמעהו

 וא...( יב ₪ - 7-70 7 מטפל הדעה לכ תרמשמ תאו ותרמשמ תא ורמשו

 ו ו] רה ,.שמנפ ווי[ .(ושה + 8 | תא ורמשו :!ןכשמה תדבע תא דבעל דעומ להא

 ו חוש ואח ןשי משב ב -םמש דבעל לארשי ינב תרמשמ תאו דעומ להא ילכ לכ

 המ : מ וש וכ טעס| :ושר..שמ נוב 9  ןרהאל שכולה תא התתנו ! ןכשמה תרדבע זרא

 ובו ו ךותמ יל *םשה זכינ*אתנ םכינאתנ - - : לארשי ינב תאמ ול המה םכאנותנ םכאנותנ וינבלו
 ו 10  רזהו שכתנהכ תא ורמשו דקפת וינב תאו ןרהא תאו

 מו + סו .ננודב-ר- בדמו = 4 ב זנ !רמאל קרשמ *רא .זרוה' רבדיו = ! תרמוי ברקה

 ו כ דב 20 ד- רצו .-4: 0 טוב ז2  לרארשי ינב ךותמ םכיולה זרא יתחקל קדנה ינאו

 | א ונהר הענצ ב - בורה שח %%%%% *לארשי ינבמ זכחר רטפ רוכב לכ קרחת

 < ככ .השסו ב. םיכא שח 6 שעה 13  םועב רוכב .'סב..יל !כ :  םפיולה. יל .גיהַו ,%8%%

 ה וו 2 וש 5 שישמש יתיכה ככ, יל יתשדקה םכירצמ ץראב רוכב לכ יתאכה

 יח ןח ב .םדבזשרב ב 26% ןשי : הוהי ינא ויהי יל המהב דע םכדאמ לארשיב רוכב
 כ ווב ובה באב < -53%- [276 3 14.1% דקפ !רמאל יניס רבדמב קדשמ לא הוהי רבדיו

 ₪ ןוכהוהפשמלו == .םו= ככל = רכז לככ םכת*חפשמל םכתבא זריבל יול ינב זרא
 ---- הרר רררדרדדהה 16 לע השמ םכתא דקפיו :םשכדקפת הלעמו שדח ןבמ
 טכתומשב < = ₪ - = ₪- = ?ןהוצ == - 7-7 17  שכתאמשב יול ינב הלא ויהיו ! *הוצ רשאכ הוהי יפ
 םונק םכסהש 7.( 5 זרהק*% --- 18  ןושרג ינב זרומש קדלאו :יררמו זרהקו ןושרג
 זכתוחפשמל - = - 077777 שכתוהפשמל 19  עכתאהפשמל תהק ינבו :יעמשו ינבל טכתאחפשמל
 שכתתוחפשמל - - - ----- ה ה 20 סת*חפשמל יררמ ינבו : לאיזעו ןורבח רהציו םרמע

 ו השב תוחפשמ - -----7--7 ! זכתבא תיבל יולה תאחפשמ פכה הלא ישומו ילחמ
 - --------ר-רדרידדדהדח 21 שכה הלא יעמשה תחפשמו ינבלה תחפשמ ןושרגל

 ו ץ.גפז ₪ 0. אפגמ

 1,158,160,185,ז91,198, 389 2: קס 6, 107, 152: תטס

 4 יל 38 לכ 2" סס1.1ב [טק.140 102.
 13. רוכב 1%-- ) \ 18, 10, 146 -- רוכבה 0. *תכה םבויב

 רוכב לכ , 84. | םכויב -- םכויב םכירצמ ץראב 18. | יתכה --
 יתוכה 108,193: ץזומס 2, 8, 80 -- איתכה 75 -- קז!מחס ותכה

 136. רוכב 27--1.18,109,116,166.  *ל--ילא
 לכ 4% ₪00.16 75. רומכב 6% לארשיב =-

 לארשיב ץראב 107 -- לארשי ינבב 84,249. = דע -- דעו
 5, 18, 69, 80, 132, 150, 151, 152,181, 186, 100, 13, זסְס כ

 קזוזמס 16% 168 -דעא 9. הוהי ינא == הוהי ינא ויהי ינא 1.

 ינא , 12.

 14. השמ לא , 80. השמ -- רמאל השמ 1ס3. | יניפ רבדמב
. + 

 ז 5. יול ינב ₪ ינב יול 182. | םבתבא תיבל יול טק." 7.

 יול , 9%;9- | םכתובא זֶסָג- א םכתחפשמל , 14 -- םבתוחפשמל
 194 -- םכ טק. 186 61006 107. | ןבמ -- ןיבמ 223 -- במ

 ק.:26 6. | שדח ,170 -- הנש שדח 80. - הלעמו , 9.
 4 תיבל 36 םכדקפת טק. 4 4 :

 16. השמ םכתא ₪ םכתא השמ 109. . םכתא 21: 2,22%-
 םכתוא 251,260. | הוהי --אהוהי 9. | הוצ -- הוהי הוצ 2

 17. ינב -- ינב לכ 107. | םכתומשב 120, 193, 253, 04

 ןושרג -- ו . 12, 232 -- ) קנס |] 4 תהקו -  ו ,+

 17, 18. ןושרג - - - - תהקו , 6.

 18. הלאו --ו , 11.  ןושרג ינב תרומש טק. זג= זז
 תומש -- ו , 75, 282, 284. = ןושרנ -- ןושרג יול 103 -- ג.

 10 -- (סעו6 םכשרג 182. | םכתוחפשמל 18, סב. | יעמשו =
 למשה 6

 18,19. םכתחפשמל - - - ינבל , 7.
 19. סת. ק.ז8 17%.  ינבו קנווס ינבל זז. םכתחפשמל
 -- 2.19 -- פש טק. ןורבח -- ! .\ 8, 9, 18% --
 ןורבחו 4: 5, 14. 17, 18, 6, 75, 89. + )6

 200, 20, 244, 600 תוגזא. קזוחס 103, 107, 227 -- ןורבהא 6 --
 ןרבחו 1,109; 237 ; קזווחס זז 1. | לאזועו 4

 20. יררמ ינבו טק. 24. %- יררמ קזווחס ירכמ 1.

 םכתחהפשמל א לכ 80, 10, 120, 132, 150,152, 156, 7:

 60סס תוגזק. | ילחמ נק. 4 ישומו -- ישמו 69, ז 7.
 םכה , %6- תוחפשמ 18, . שכתבא :זיריבל --=

 םכתחפשמל 80.  שכתבא -- םכתובא 2
 21. ןושרגל -- ו , 103, 2. תרחפשמ 1*-- מ ;, 7.

 תחפשמו - ו . 5, 9, 69, 181, 232 -- ת 9. | יעמשה -- ינבלה
 יעמשה 80 -- 1. זג. 107 -- תרחפשמו יעמשה

 י"
 5. ררדיו -- רבדיו 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 20.

 6. בירקה 61,64,221. | ינבל --ינפל 61, 6: 64, 66, 127, 12
 363 11005. -- יפל .

 7. הדעה -- הדע טק. 5.
 12. לארשי ינב , 64. | = םםהיודפ 7

 14. רבדמב טק. 4 7.

 גס. םכתובא 61, 64, 6ָמ, ,,

 17. ויהיו -- ויהיאו 1.

 18. הלאו -- ו , 1. 10. לאיזעו -- לאליזעו 61-
 20. םכתובא 61, 63, 64, 65 606 2

 21. הלא -- אהלא 5.

 וו כר כר שש

 ו: כה ו מ

 6. יול , 9. | ותא ג"--ותוא וָפָ. | ןהכה ,ּוסָג. | ותרשו
 טק. דג 9. | ותא 27-- ותוא 1.

 7. תא ז",103. ותרמשמ --ו טק. 138 ז0נ -- 6 ךתרמשמ
 107. | תרמשמ תאו 215 244. | תאו \ 84. = דעומ -- 9-

 דובעל 4. 69,194. - תרדבע -- ת , זז -- תדובע
 ןכשמה נק. 8. 4.

 8. 00. 69. 104, 125,194. לכ , להא 58

 80. - דעומ ,107 --ו,109. תראו --%% תאו 9 -- לכ תאו
 14. | דבעל -- דובעל 4 -- תדבעל 17. | תא 2%-- לכ תאו 9.

 9. התתנו -- ה ,% 18, 80, 10,110, 152, 190,103:

 227: 239, 248, 601 : תטמס 223. - 'רא , 223. | וינבלו
 ןינבלו םכיוללו 0. םכנותנ םכנותנ -- םכינותנ -

 תכנותנ 1%-- 7. 5: 69, 80, 112 -- םכינותנ
 10: 75: 84; 106, 125, 152, 226, 253, 260 -- םבונותנ 18% ---

 [בינתנ 17, 18, ז0ְק, 108, 10, 111, 136, 150 168, 10

 193; 196, 227, 212, 244 -- 102. 14 229 -- םכ ץזווחס םכב

 םכנותנ 2"-- ) \ 5: 69, 80, 132 -- םבינותנ 2
 91,100,111,125,152, 226, 2%3, 260; קתתמס 103 -- םכינתנ
22:12 1 2 ,108 ,,,, ,4" 

 244 -- םכונותנ 18% -- טק, 146 229 -- םכ קתותס םכב %5-

 10. דקפת 190 -- םכתא דקפת 75 -- ₪. 75.
 שנתנהכ -- םכתנוהכ 6,110,185, 1ֶסָג -- םככתנהכ 9 -- 6

 ' ;כהתנהכ 150. | ברקה -- ברקהו 4
 12, הנה ---חנה 129. | יתחקל --יתחקל יתתנ 109 --יתחחקל
 פג. לארשי ינב ךותמ , 190. | לארשי תחת לגג ג.
 רוכב -- ו 18, 89, 109, 136,158 -- כב טק. 0 14 םכחר
 -- םכחר לכ 75,136 ; קותס 196. | ינבמ -- מ , 168 -- ינבב



 רכז לרכ רפסמב שהידקפ* !ינאשרגה ר*חפשמ

 שמחו םכיפלא תעבש םכהידקפ קדלעמו שדח ןבמ
 : המי ונחי ןכשמה ירחא ינאשרגה תחפשמ : תואמ

 והסכמ% ילהאהו ןכשמה דעומ "להאב ןושרג ינב
 ךסמ תאו רצחה יעלקו :דעומ להא חתפ ךסמז
 ביבס חבזמה רעו ןכשמה לע רשא רצחה חתפ
 ימרמעה תודפשמ תהקלו !ותדבע לכל וירתימ תאו
 ;רחפשמו ינארבחה תרחפשמו ירהציה תרחפשמו
 לכ רפסמב :יתהקה ת*חפשמ שה הלא ילאיזעה
 תואמ ששו םכיפלא תנמש קדלעמו שדח ןבמ רכז
 ונחי תרהק ינב תרחפשמ ! שדקה זררמשמ ירמש
 תחפשמל בא תיב אישנו + הנמית ןכשמה ךרי לע
 ןאראה םשתרמשמו :'לאיזע ןב ןפצילא יתהקה

 רשא שדקה ילכו תר*חבזמהו קדר%נמהו ןחלשהו
 :ותדבע לרכו %%%% %%%%%% ךפמהו םכהב ותרשי
 זרדקפ ןהכה ןרהא ןב רזעלא *יולה יאישנ אישנו
 ילחמה ערחפשמ יררמל ! שדקה זררמשמ ירמש
 ;יררמ זר*אחתפשמ שה קרלא ישומה תרחפשמז
 תשש הלעמו שדח ןבמ רכז לכ רפסמב םכהידקפו
 יררמ תחפשמל בא תיב אישנו : םםיתאמו םכיפלא
 : הנאפצ ונחי ןכשמה ךרי "לע ליחיבא ןב ללאירוצ
 ויחירבו ןכשמה ישרק יררמ ינב תררמשמ תרדקפו
 יד*מעו :ותדבע לכו וילכ 'רכו וינדאו ויד*אמעו
 זכינחהו : שהירתימו שכתדתיו לכהינדאו ביבס רצחה

 הכת

 ילאזעה 151, 244, 264-- לאיזעה 60, קזוצגס 177 -- ילאיוועה 7
 יתהקה -- יתהק 110 -- קס יתרקה 7. .
 28. 0. , 152. | הלעמו 95. | תנומש 196. = .תרואמ <
 ו.9 ירמוש 1 - 1מ(62 00101134 28 6% 20 ---=

 ; יררמ רחפשמ הלא ישומה .תרחפשמו ילחמה תרחפשמ יררמל
 ירפפמב םכהידקפו גג. "

 20. 00. ; 152. | רוחפשמ 60, זֶסָג. | הנמית --* 1
 40. (0סנת. ,152.  תרוחפשמל 69. = לאיזע -- לאיזוע סב -<

 ךנרפ .
 21. .ןראה -- ןראה דיב 111 -- ןוראה + 5
 155,185.191: 3892. | ןחלשהו 75 --ו,129. | הרנמהו --
 ו , 18,181 -- הרונמהו 69, 75. 129,196, 260. | תררחבומהו --

 ז-רוחבזמהו 4, 69. 75,109, 132; 193, 196, 232,260 ; קזומס
 80 -- בז 2.145 89. | ילכו --* 69. | ותרשי -- הל ותרשי תי

 107. < םבהב -- ןהב קתותס 95,109,110. לכו -- לכל
 196, 212 -- 06 לכב 18%. - ותדובע

 32. יאישנ -- אישנ 80. | רזעלא -- רמתיאו רזעלא 80 --
 זג5 9. | ןהכה \ 84,157 -- ה 1% ₪ק.14מ 80.  ירמוש 1

 שדקה -- ה
 33. זרחפשמו -- 1 . 199 1.

 שכה הלא גק.285 9. | הלא -- אהלא ( ב 60.) 7.
 1 תרחפשמ 2"-- תרח ק.148

 34. כהידקפו -- ו 4, 181,199 -- םכהידוקפו פג, 196 4
 שדח -- שדח םכירשע + תשש. קוגממס תשלש 1.

 3%. בא ,9.  תוחפשמל וְפָג- | לאירוצ ---י , 150 -- לא ירוצ
 101.  ליחיבא -- ליח יבא 103 -- לאיבא 1ף0 -- א ליחיבא 4.

 ונחי \ 4. הנפצ טק. 196 9 -- הנופצ 5, 14, 69, 80, 54,
 111,120,116,168,170, 185%, 103,196, 253, 260 -- המי 1
 36. תרדוקפו ֶסָג. = תררמשמ -- ירמש 1. | יררמ --ירממ
 80,  ויחירבו --ויחרבו 181 -- וחירבו 75, 129,150 ; תטתס 7.

 וידומעו 75, 80, 84,111, 103, 223, 244, 253, 200 ; קזומס 4.

 לכו 1%-- לכלו 142 --1 ;200. | לבו 2"-- לכ לבו 132 -- לכל
 227. ותדובע

 27. ידמעו -- ידומעו 5, 17, 80, 84, 120, 181, 103, 221, 2

 2%3,260. | םבתדתיו -- םכתדיתיו +, ,, 22, 1
 277: 279, 282, 281, 284, 286, 288 -- םכתודתיו 193, 9-

 םכהירתימו -- םכהירתמ) 1, , 18. 60, 75, 89 99, +
 158: 168,181, 226, 227, 256 -- םבהרתימו 59.

 ישומה -- ו ;, 9
 םבה

 א ש < 1.

22 

21 

 24.25 תתרמשמו : לאל ןב ףסילא ינ*שרגל בא תיב אישנו

10 

 0 א.

 274 5 ג.

 5 וש ואש שכהידקפו :ינושרגה תוחפשמ

 וי 4 --6- 4 וקושדגה - == 4 +
 ו-6 = ינושרגל - -- - - - -

 ףהסכמו == ==7- = - 7 דוח חן ד ל

 ₪ - - 'רבהה - - --- 7 ₪

 =2- = שי - = הזרפשמ אש ו

 ןוראה -- ------- הדרדר החדח

 וש שה זרוחבזמהו ?דרונמהו - - - -

 ;יותדבע לכה נפו" רובה =" = = ₪ 2 ₪

 - -- רד הד ד ההדחה םיולה - - - - -

 יי ו = רפשמ ו-| שב

 !:הנופצ ------ -- - ל*חיבא - - - - -

 יהצמעה | -- = ב וב-2 וידומעו

 ג ג ג 8

 27. ימרמעה =- ימירמעה 23 - מרמאעה 61.  *רהציח -- ירציה

 6%, 221. *לאיזעה -- א , 66. | תוחפשמ -- ו ; 63, 21.
 2%. תרמשמ קצוממס תחפשמ 5.

 20. תוחפשמל 61, 63, 64ג 65, 127, 5
 21. הרונמהו , 5. -

 3%. תרוחפשמל 61, 63, 64, 6%, 66,127,183,221. " יררמ -
 ירבמ 363 110.  לחיבא -- לאחיבא 61, 64 =- לא'חבא 7

 -- ליחיבא 6%, 66 -- ליחבא
 45, 26. יררמ - - (1ס ) - - לאירוש , 1.

 36. ינב --י , 6%. | ותדבע לכו וילכ לכו ,7-
 38. םבינחהו -- ח , 1-

 - קה גתה מק ענו ו נע ב ג מ ל ד 0 צה ג ד כ 2 ד מו 0

 ו

 תחפשמ שכה < שכה תחפשמ 1ף0. כה ,ז04. | תחפשמ 2"

 -- תוחפשמ 18. = ינושרגה ף, 18, 6, 108, 100, 2

 22. שכהידקפ 1"-- םכהידוקפ 69,146, 191, 260. | רפפמב ,
 םכהידקפ 2*-- רכז לב רפסמב םכהידקפ 7

 ז[-רעבש -- תרנמש 164 -- העבש 4

 20 ל 6
 -- םכהידוקפ 4
 תרואמ -- ו , זז

 23. זרוחפשמ זס, קזנתס

 1 הטי ,5.

 24 תיריב == * סי ינשרגל , 196 -- ינושרגל 4% 10

 112,193. | .ףסילא -- ףסאילא 75. 859 1
 199: (סה6 81 --ףסא ילא 191 -- כ טק. 45

 ינושרגה 6

 2%. 00. ,152. | תרמשמו --- תחפשמו 84. | ןושרג - ו \

 196.  דעומ להאב , 10. | דעומ ז%--ו ,12). | להאהו--
 להאהו בהו 84. = ךסמו -- ךס 02.33 144. | חתפ -- חתפה

 ג09. | להא -- להאה 60. | דעומ 2", -
 26. 60. 152.  'עלקו--ו. 9. | ךסמ תאו =- ךסמו 4.
 ךסמ ,. חתפ -- רעש להא חתפ 107 -- רעש חתפ 4
 249.  רשא רצחה ג... 80. לע -- רפ לע 109. .חבזמה
 -- בז 2.4603. ביבס , 5. | תאו 2" ק,14 102.  וירתימ
 -- וירתמ 5,18, 6, 80, 108, 100, 125, 170,181 -- ויריתמ 7.

 ותדובע

 27. 152..60. - ימרמעה תחפשמ תהקלו ₪. 3. ף-
 ימרמעה תחפשמ < תחפשמ ימרמעה 10.  תחפשמו 1"--ו , +
 ירהציה תחפשמו 08 89. | תחפשמו ינרבחה , 200. | ינרבחה
 -- ינורבחה 18.69, 84,193 -- 'נרב [גק,1ג 102, | ילאיזעה =
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 השמ החרזמ דעומ להא ינפל המדק ןכשמה ינפל
 ינב תרמשמל שדקמה תרמשמ שכירמש וינבו ןרהאו
 רשא סכיולה ידוקפ לכ : תמוי ברקה רזהו לארשי
 יככ שפתאחפשמל קדוהי יפ לע ןרהאו קרשמ דקפ
 רמאיו !ףלא םכירשעו םכינש הלעמו שדח ןבמ רכז
 ילארשי ינבל רכז ראכב לכ דקפ קדשמ לא קדוה*
 תחקלו ! שכתאמש רפסמ תא אשו הלעמו שדח ןבמ
 נבב .ראכב לכ..תרחת .קדוה| טנא דל :שכיולה/ תא
 תמהבב רוכב לכ תחת םכיולה תמהב תאו לארשי
 ותא קדוהי הוצ רשאכ קרשמ דקפיו | : לארשי ינב
 ףכז .רוכב לכ אוהיו + לארשו ינבב רוכב-לכ-תא
 זכינש שכהידקפל הלעמו שדח ןבמ תאמש רפסמב
 רבדיו : שכיתאמו שכיעבשו השלש ףלא סכירשעו
 לכ תחת שילה תא חק :רמאל השמ לא הוהי
 זכתמהב תחה שיולה תמהב תאו לארשי ינבב רוכב
 קרשלשה .ייודפ תראו | :קדוה' ינא שכולה יל ויהז
 %רוכבמ שכיולה לע שכיפדעה שכיתאמהו םכיעבשהז
 תלגלגל םכילקש תשמח תשמח תחקלו ! לארשי ינב
 ;רתתנו !לקשה הרג םכירשע חקת שדקה לקשב
 חקיו ! םפהב םכיפדעה ייודפ וינבלו ןרהאל ףסכה
 ייודפ "לע .םיפדעה תאמ פוידפה ףסכ תא ץדשמ
 ףסכה תא חקל לארשי ינב *רוכב תאמ ! שיולה
 ! שדקה לקשב ףלאו תואמ שלשו שכיששו קדשמה
 יפ לע ונבלו ןרהאל םיאדפה ףסכ תא השמ ןתיו
 ! קדשמ תא הוהי .הוצ רשאכ ּהוה*

 פה

 3תפ

 43. יהיו - יהיו תאו 69 -- ויהיו 104.12%. | רוכב , 69 -ו
 18,109,151. | רמש רפסמב , 180. תרומש 42 5: 6: 9

6%,,, ,100 ,108 ,107 ,95 .89 .84 .80 :75 :17,18,69 

150,152,158,160,170,175,181,18%,100,103,196. 2279 

- 6012 ,15 380 ,208 ,286 ,284 ,283 ,282 ,279 ,200 ,249 ;232 ,229 

 60נ ; קונמס 12%. | שדח -- הנש שדח 80. | םבהידקפל --י
 196 -- םבהידוקפל 1ֶפ-.-  םביעבשו השלש , 12%. | השלש ,

 םביעבשו -- םביתעבשו 2.

 45. רוכב , 109 - 226.  לארשי -- לכ יהיו לארש*

 הכו בב 100. ,"םרתמרב ,ג8 '  =כיקה -- - תחת

 46. ייורפ , 129 -- יודפ 9, 22% -- םביולה יורפ 89. | השלשה

 -- םכהשלשה 111. | םביעבשהו -- ו ,181,226. | םביתאמהו ₪
 םכיתמאהו 5. | םכיפדועה 151,193,260. | רוכבמ -- ו | 42

.4 ,253 ,248 ,210 ,132 ,120 ,110 100 ,107 ,75 ,18 
 47. תרשמח 2", 17,109. | חקת -- תחת 6%

 לקשה -- לקשה יהיה 4. ,
 = 48. התתנו -- ה \ 9: 17: 79: 80, 150: 253, 2004

 -- יודפ 60, 81, 109

 49. ףסכ תרא השמ -- תראו לארשי ינבב רכב לכ תחת השמ
 ףסכ תא םכיולה תמהב 106 : 1ת0תגנב6טע 16, כסז זז( כסות

 עס665 8 6%א 6011866 1 םכוידפה 4-1 \ 1, 9 00

 225, 247 -- םביורפה 84. | לע -- םבלכי 129.  ייודפ -- יודפ
:1 ,170 

 ף0. תראמ -- תאמו 24.

 הקג

 *יודפ

 רוכב -- 1 . 14.18, 75.10.21,

 277: 279, 282, 283, 284, 286, 288 -- רוכב לכ 5, זֶסַב. 4 | ינב =

 ינבב .6). | ףלאו תואמ שלשו םביששו השמח ףפכה -- תרואמה
 ףלאו 18.  ףסכה -- רהטמה ףסכה 84.  השמח -- תשמח

 םכיששו -- םכיששו םביעבשו 196 -- םכישלשו 18ז. = תואמ --
 ו! 253. - ףלאו--ו,152,232. - שדקה 6

 51. חרא ; 9.  'ףסכ -- ףסכה 12. | םבידפה -- םכיודפה
 6 9, 2 זז 193, 239: 260) 659'ק ג

 10106 69 -- םב"דפה 108, 4

 5 4. א ש א.

 וו 0 2 5-2 ₪ - = ינפ תא
 -- 77 - שדק%אה - - - - אמש - - ןרהא*

 = ₪ 777 קאקפ ת"ד ₪ 7 ₪ די 39

 - < םעכתוחפשמל - - - - לע %%%%% השמ - -
 ₪ + רה ₪ זה. ד 0 ד 40

 = 2-7 ה הד רב --- ההד
 --- :םשתומש ---7--- דר דדדד ג

 - - רוכב - - - - -ר ירד רדררדדהח

 2 2-2 =/- ₪ 2 - ש|ש שש 0 4 סי 2

 -- הדחה היהמ = = < - = <
 - הד רד ד 7 החדה תומש - - - -

 נוב ה שורר = =(ב ה-ה <> 4
 וכ ל רוב = שש -ט סנה ₪85א- ו +5

 וכ ו -|יןדפ = == הרר וה | 46

 יושי ומיש ב ₪ ב כה 25

 ו רי טס - יו ור 47
 ווי י-ם ו-7 -1ב - 2.-2500|- ד 8

 ---7 דד םסידפעה אודפ ----- 7779
 ודפ - - - 7-7 777 םעודפה - - - - - -

 ----רדדרדדחדד ירופב == =< 75 0

 = דד דחה םודפה ----דהר ה ה 1

75125 4 

 הוהי ינא יל , 56.

.4 5 

 43. היהיו --ויהיו 61, 64, 66,66.127,361. שדח -- אאשאראח
6 

 46. יודפ 61, 6%, 127,19. = םביפירעה -
 48. וינבלו -- וינבלאאאא 66. |  "ןדפ 65,127. = םבידפעה <

 םביפדעה 52 66, 127, 1893: -

 49. םבייורפה 66, 127 -- םכיידפה 670. = *"ורפ 7.

 51. םכ"ודפה 7:

 צץ ב

 259. םכינחהו -ה , 129 -- םכונוחהו 19%, 104 -- םכניחהו 4

 ינפל המדק ןכשמה , 150. | ינפל המדק , 196. | השמ ,6.

 ןרהאו - ז \ 4, 102, 107, 120, 1, 181, 1, 260, 600 תוגזה.

 ןינבו --וינב 9. | םכירמש --י , 18 -- םכ , 4, 84, 150 -- םכירמוש
 193--(טק.זג5 185.  שרדקמה --מ , 129,181 -- שדקמה ןכשמ
 תרמשמל -- ר , 69 -- שדקמה תרמשמל

 תרמשמל 9. םרקה -- בר טק. 184

 29. ידוקפ -- ו \ 4 9, 14, 18, 60, 80, 5,

 136,150,152,157,168,18,101, םביולה -

 כ ןרהאו ,\ 1,193, 226, 430, 48, 610,612, 1.

 םכתחפשמל -- ת , 106. | רכז, 8000007
 40. רכב לכ ₪0ק.136 1. לכ -- לכ םביולה תרא -
 רוכב 1: 4, 6 9: 17: 60: 75, 80, 81, 4, ,,6

 1%2נ 157,181, 185, 190 103, 196, 227, 212, 230. 253, 200 ;

 קחחמס 107,139.15%. רכז 10.  ינבל --ינבב 7
 605 : קחונתס 61( ; םטת6 244 -- ינבמ 6, 22% -- ינב טק.
 17. לארשי לג ז. | םכתומש 4, 52 ), 18, 108,191, 2

 253; 260, 264; קזונתס +2

 41. תחקלו -- יתחקלו 1 -- םבתחקלו 7.
 יל--יל תחת זזז. 6103 ג₪6 תאו לארשי ינבב רכב לכ תחת
 .םכיולה תמהב תוס 450ם6 מ 106 ; 66, סע (3מ(קס וסם6תו, 1ת6-
 עונת גז 1ת06ע טס66תב 2030 66 30132 1ת 60 6 49. | רוכב 1,

 5: 6:9: 14: 69, 75, 80, 81, 4, ,,12 ל י

 184,185,196. 212,253,260,264 ; קזצתמס
 רוכב - - ( 6) - - ינבב , 80,103, 184. | רוכב לכ ₪ק.ז36 2.

 רוכב -- ו 17, 89, 106, 10, 110, 136, 168, 170, 186, 190, 0
 282,284. - ינב , 109. | לארשי -- יל לארשי 4. |

 42. הוצ , 18. תא , 4,109. לכ ;9--לכא 4. רוכב -ו ,
 17,109,180,260. | לארשי -- םכיולה תמהב תאו לארשי

 . 18 -- טק. 4



 עפה

1 

 ! רמאל ןרהא ילאו קרשמ כא זרוהי רבדיו
 םשכת*חפשמל יול ינב ךותמ זרהק ינב שאר זרא
 ןב דעו הלעמו הנש שכישלש ןבמ !שכתבא תיבל
 להאב הכאלמ תושעל אבצל אב* לכ הנש שישמח

 שדק דעומ ילהאב תחק ינב תרדבע זראז :דעומ
 וד*רוהו הנחמה עפנב וינבו ןרהא אבו : ! םישדקה
 : תראדעה ןארא זרא קרב וסכו ךסמה תכרפ תא
 לילכ דגב %%%% ושרפו שחת רוע יופכ וילע ונתנו
 זכינפה ןחלש לעו =! וידב ומשו הלעמלמ זרלכת
 זראו ת*רעקה תא וילע ונתנו תלכת דגב ושרפי
 זכחלו ךסנה ערושק תראו זראיקנמה תאו ת*פכה
 דגב %%%% זםכהילע ושרפו : קריה' וילע דימתה

 ומשו שחת רוע קדפכמב ותא וסכו ינש זרעלות
 זרר*נמ זרא וסכו תלכת דגב וחקלו : וידב תא
 קרית*תחמ תאו היחקלמ תאו היתרנ תאו רואמה
 ! זכהב קדל ותרשי רשא קדנמש ילכ ככ זראו
 שחת רוע הפכמ לא קרילכ לכ תאו קדתא ונתנו
 דגב ושרפי בהזה חבזמ לעו : טומה לע ונתנו
 ! וידב תא ומשו שחת רוע הסכמב ותא וסכו תלכח
 שרקב פכאב ותרשי רשא תרשה ילכ לכ תא וחקלו
 רוע קרפכמב םשכתוא וסכו תרלכת דגב 'רא ונתנו
 ושרפו חבזמה תא ונשדו !טומה לע ונתנו שחתה
 רשא וילכ לכ תא וילע ונתנו : ןמגרא דגב וילע
 תאו ת*גלומה תא* ת*תחמה תא שכהב וילע ותרשי

 תה.

 7. ןחלש -- ןחלשה 106,150 -- ןחלוש 6,152,1ֶסָב. | דנב
 תלכת -- תלכת לילכ דגב 110. | תא \ 69. | תורעקה
 4 90 108, 112, 170, 181, 193,232 2 200 ָ; קזוס

 תושק - - - - תאו , +. תופכה 6, 1089, ,,0
 2250 226, 2222 245, 2 200. תוקפה = ל 1 ב תויקנמה

,212 ,228 ,226 ,196 ,116,181,101 ,132 ,129 .108 ,75 692 
 260, 270, 282, 284,288, 601. 659 2 ; קזותוס 80, 170 --- תויקינמה

 ף9. | תושק --ו , 89,107. | םעפחלו ךסנה (טק.46 9. | םכחלו
 -- חל 0ק.180 82. | דימתה -- םכינפה 84 -- ימתה 0.

 יו
 8. םבהילע -- וילע 94, קזנתגס 80 ; תטתס 3 -- ילע 0.

 זרעלות -- ו , 107,109 -- תרעלות זירלכת 95 -- 00. 46
 כו ינש טק.186 142. ינש --ינשה 120,116. | )תא , 166 --
 ותוא 193,253. - הפכמב !06 הכסמב 125. | שחת ,196-<
 ש ק. 130 9 -- שח טק. תא , 69, 84, 103, 9

 200, 1 8,9. וסבו -- (9) -- ותא , 8.
 9. תרלכת גת. 45 173.  .תרונ5מכמ 5

 רואמה -- ! . 2 18, 107,109, 52 196. 227, 228,

 תראו ז% 018 היתורנ 17, 81, 108, 12, 112, 136 2
 193, 2ף1 -- היתרינ 223. = היתותחמ 17,108,193. | תאו 2"

 --ו, 227. לכ ,1סג,618. | ילכ 81 --,הילכ 199 -- לכ 9
 הנמש -- חבזמה 244. = הל -- הב

 10. התא -- התוא 18 -- א קזווס | +. תראו - ו. +-

 לא פ₪ 191.  הפכמ א הכפמ 129. רוע (טק.זג 12%,  שחת
 , 14--- לעו טומה לע שחת סְק. | טומה -- טומה טמה

 11. הבומ -- חבזמא ( ה 646 ) 136. | .ושרפי -- ופרפי 4.
 ותא -- התא 75, קצוומס 84 -- םכתא 80. | הסכמב -- ב +
 שחת רזע , 84. | שחת -- ש קומס ת 95. תא ,%

.4 ,110 ,8 ,84 ,80 

 11,12. ונתנו - -(19) -- תא ,1:
 12. לכ ; 129. 195.:157--, ,,(תרשי . 156 =- 197

 תכב -- םבהב 99.  םכתוא --ו , 0
 80, זס, ,,,,,, 2 168, 176,184, 2

 180, 190, 196, 226, 227, 2%1, 252, 255, 200 -- ותוא 253-- תא
 75,104, 110,210, 244 : קונוס 0. ונתננ 17.
 13. סת. , 244. | ונשדו -- ונשתו 106. | תא -- לע
 וילע -- ותא 132. - דגב --וידגב 55. | ןמגרא טק. ג

 14. תא 1%-- תאו 132. | ותרשי ; 14. | םכהב -- םכה טק.
 136 107. | תא 2%-- תאו 14,104,141,2193 קחמס

 .[4 5 א ט א

6 ₪ 

 1,2 אשנ

 ה 212 1.

 יי יי"... ו

 = - 0 = רטט ה ה ל | ה ל הל כ ל | | | ה הש 0 7 77-

 ודירוהו
 ! רודעה ןהא - - --------7- 77 ד
 = - גדב טלע ---------דהדדההה

- = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 00 0-0 - 

 ₪ ורונמ =< שה ו -

 = = = ₪ ₪ 0 0 0 א 0 ₪ כ ₪ 0 ₪2 ₪ ₪50 =

- 0 ₪ 0 ₪5( = ₪5 ₪5 ₪2 - 5 25 5 5( ₪ 0 ₪( == ₪5 ₪ 

 2 ₪ )אמ ₪ ₪ = 2 ₪ 2 0 5 ₪5 ₪ ) ₪5 9 ₪50 5 ₪ = =

 - - תוגלזמה תאו תותחמה - -- - - - - - -

 % גת.

 1. השמ -- השמא 4.

 2, שםכתובא 61, 63, 64, 65, 66 1
 3. דעומ - - תששעל , 6ז. 5. הב --אב

 6. גדב < דנב 61, 62, 64, 65, 66, 127, 221, 1:

 7. תרורעקה -- ו 63. | ראו 2" 65. תאו
 9. ותא וסכו 215 וסכו -- ושכו 463

 לב 10. שחת ,. 11. ותא -- םכתא 4.
 12. תרשה -- דרשה 64, 221, 670 ; ץזותוס 6% ; םטבס 127 -

 תארשה 1. ופכו -- ושכו 362 0

 ג 4. ןמגרא -- ןמגרה 1.

 ז תא.

 1. הוהי , 129.  רמאל ןרהא לאו (טק.185 15%. ןרהא לאו ,
+ ,244 .181 ,177 ,150 ,100 ,18 

 2. רהק 0.1845 0. = יול ינב -- יול ארשי ינב 81. = יול -
 יאול 18. םכתחפשמל -- תחפשמל 8.1ום. 1%% -- םכתוחפשמל

 1. תיבל -- תיבלו ֶפְפ, קננתס םכתובא 4

 4. םםישלש -- םכירשע 109. | הלעמו 0ק.135 9.  ןב ,.

 הנש םכישמח 0. 4 2 הנש 2%", +. אב -- אבה

 60: 75; 80, 94. 193: 199: 282, 283 -- אבא תושעל --

 ו ,1. הכאלמ תושעל -- הדבעל 1סֶק- | הבאלמ , =.
 4. דעומ - --- תאז,75.109,129. - תאז -- תאז בע .

 תדובע זֶפָב. ינב -- נב תחפשמ 107. | שדק -- שדקדב 9

 191 ; (סזוש 129 -- שדוק וס. 4 םכישדקה -- ה , )4.
 ף. עסנב -- עסנבו 129 -- עוסנב 17, ודרוהו =

 ודירוהו 4: 5: 6: 9 17: 69: 75: 84, 99, 106, 107, ,,,
2 .260 ,2% ,244 ,230 ,212 ,227 ,226 ,225 :116,191 ,132 

 קצומס 80,04,128,150,155,158 ; םטת6 181 --- ודירהו 81000

 1 ן-רכורפ 2 וסכו -- ופאכו 84. הב , 981 -- אב

 136. - ןרא -- ןרהא 136 -- ןורא 4, 14, 16, 17, 18, 69, 75 4
 84, 89, 107, 108, 100, זז, 120, 112,176, 193, 106, 227 2

 251, 253, 260 ; קזותס 3, )4,150 ; תטתס 156,170. | [-רודעה

2 ,1012 ,107,109 ,84 :80 :75 :69 :9 :6 :5 

.4 ,253 :244 
 6. שחת -- ש טק.זג 9,890 4.

 רגב -- דנב וילע 18 -- וילע 4.
 ה ,, 109 -- הלעמלמ וילע .
 ודב 4,193 = !ידבאא 4

 ושרפו -- ופרפו 4.
 הלעמלמ -- הלעממ 615 --
 ומשו -- ומש 69. | וידב -- תא
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 וילע .ושרפו חבזמה ילכ לכ תאקרזמה תאו סכיעיה
 %%%%% %%% %%%%% ןי'דב ומשו שחת רוע יוסכ

 וינבו ןרהא הלכו 1 %%%% 9% א%אא%% %%% %

 הנחמה עסנב שדקה ילכ לכ תאו שדקה תא ת*סכל
 ללא ועגי תצלו תראשל זרהק ינב ואבי ןכ ירחאו
 : דעומ 'רהאב זרהק ינב *אשמ הלא ותמו שדקה
 תרטקו רואמה ןמש ןהכה ןרהא ןב רזעלא תדקפו
 לככ תדקפ קדחשמה ןמשו דימתה תחנמו כימפה
 הוהי רבדיו  :וילכבו שדקב וב רשא לכו ןכשמה
 טבש תא ותירפת לא !רמאל ןרהא לאו השמ לא
 שכהל ושע תאזו :זפיולה ךותמ יתהקה תרחפשמ
 ןרהא םשכישדקה שדק תא שכתשגב ות*מ' אלו ויחו
 לאו ותדבע לע שיא שיא שכתוא ומשו ואבי וינבו
 ! ותמו שדקה תא עלבכ תוארל ואבי אלו :ואשמ

 שאר תא אשנ רשרפ

 21,22 ינב שאר תא אשנ !רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 ןבמ ! שתתאחפשמל שתבא תיבל שה כג ןושרג
 דקפת הנש םששמח ןב דע% הלעמו הנש סכישלש

 'להאב קרדבע דבעל אבצ אבצל אבה לכ שתוא

 ! אשמלו דבעל ינאשרגה תחפשמ תדבע תאז :דעומ
 דעומ רהא זראו ןכשמה זר*עירי תרא ואשנו
 זראו הלעמלמ וילע רשא שחתה הפכמו והסכמ%

 תראו רצחה יעלק תראו :דעומ להא חתפ ךפמ

 תתתפ ם)

 יולה תוחפשמ 65611. | יתהקה -- הק טק."
 19: תראז -- ו 18. 94,173,181.  ושע<--ע קי 1 1

 םכהל , 150. | ויחו --ויהו 19. ותמי --קנ ותמת זֶסֶּפ -- ותומי
 5:9; 80, 99,100, 111,181,186,191 ג קזנתס 71 שדק תא

 ןרהא םבישדקה (טק.ז8₪ 186.  שדק תא , ז70. תא --לא ₪
 989, 108,120,144,177,181,180,1ֶסָג, 200, 22%, 288,100, 600

 זחגוש. 601, 602, 603 ; קננממס ז7ְ0. שדק -- שדקלה 2 11-

 ואבי (טק.:ג. 82. ומשו-= מש (טק.24% 1:11. | םכתוא 4

1005 (% ,107 ,95 1 80 750 9 1 75 .9 6 3% -- 

 120,132, 1500 151,170,196: 227, 248, 253, 260, 615 ; קוןתס

 8,128. - שיא 2" 08 17. | ותדובע 5,1פ.248. | לאו שב.
 140 18% - ל21 4: 75: 80 89, 199, 200, 251, 2%3, 600 ; קזזתוס

 כ

 20. ואובי 6.
 -- קונוס לא 5.

 21. לא הוהי רבדיו 1: גןספ. .120. | רבדיו טסא תוג]סת, 6

 סעח41ג ; 102, 136 --- גמ4]סצ ; 0, 18, 75: 84, 05, 12%, 151, 0

.₪ ----1 00 ,286 ,284 ,283 .279 ,260,271,277 ,177,189,193 

 לא 218 9.
 22. [דרא 018 4. ינב -- 1 קמגמס | 4. םכג ןושרג

 טק.186 75. | ןושרנ -- ו 212 -- (טק.18% 2 - קנווס םכשרג

 80. | םכתבא זריבל טק. ז80 10. | םכתובא 1.
 םכתוחפשמל זס. :

 21. םםישלש -- םכירשע 7%. | הלעמו 9 107. | דע -- דעו

.7 200 ,13,196 190 ,157,181 ,150 :129 75% 69% 5 1 
 הנש 2% [ק.זג[. 15%. - דקפת -- דוקפת 29 -- םכדקפת -

 םבתוא -- ו! \ 1: 42 6 9; 14; 17:18, 19, 69, 75, 80, 81, 83,

,+ ,5 .1012 ,108 ,107 ,80 

 תוארל =- ו , זז, תא , 0

 \ 189,190,226,227,230,175,176,181,18%, 201, 2%2,26נ, 2%

 אבצ , 193. | דבעל -- הדבעל
 רעומ -- ו ,2

 24. "רחפשמ -- ת 69 -- ת.ז

 132, רובעל -
 2%. ואשנו -- אשנו

 הדבע ץזגגגס תדבע 9.

 ינושרגה +,

 תעירי -- תועירי 5, 9, 69, 108,
 193: 2 220, 2%3, 260 ; ןגזו!תוס .8ס -- תערי תראו 1"

 --ו199.  דעומ 1.80. שחתה --שחתה דוע 4.  הלעמלמ
 -- ה ראו -- לא|) חהתפ , 1, 82,

 2%, 26. רשא - - (14) - - וילע ,6

 2%, 26. חתפ - - (6) -- להא ,9+

5 

23 

24 
25 

26 

 5 1 א.

4 34 

 רואמה -- ו 15

5  \ 4. 

 ןמגרא דגב וחקלו - - -- ---7---77-
 הסכמ ללא שכתא ונתנו ונכ תאו רויכה תא וסכו

 ו הוה - יואל : טומה לע ונתנו שחת רוע
 - רד דחה = %% תאו - - - - תוסכל

 ---רדדההה לכרא שכתשגב ותומי = = = = -
 לע - - - לע %%א% שיא םכתאא = 7-77

 66ג0 1608 אאא.

 - - :םתוחפשמל -------רדדדד
 -- הרד ה ה---דת---ר-רהדרדד
 - רדר ררררדרדרדרדרדה טשכת*א
 תרור--- יושרבה - 2 ₪ 2 ₪ שב
 ₪ - 7 דחה ד וע - - --7-

 --רהיררירירדרהה הסכמ% והסכמו

7 5 

 14. הפכמ -- המבמ 36 10. .
 1. ילכ -- ילכ לכ 61,623, 64, 6%, 127,183,221,

 שדקה 2" קזומס םכדקה 7. הנחמה -- ח ,5-.
 16. תרחנמו -- אתח אנמו 1.

 19. ותומי < ותמוי שיא \ 9.

 22. םםה -< אמה םכתובא 61, 619 64: 656, 4
 2%. תראו -- לאו 64. | הסכמ והפכמו ₪ הפכמו והפבמ 2

 6%, 66 7% הסכמ =- הסבכמו 12

 להא -- להאא 12

 וה

 זרתחמה -- ה , 9% -- תותחמה 5, 6, 80, 108, 193, 260: קוס
 4. | םביעיה תאו תגלזמה תא , 60. = תגלומה תא , 615.
 תא "-- תאו 1, 9, 17: 18, 19, 80: 94: 95: 99 ,

 זזז,101,196,199,200,120,150,152,160,18% 50 22027
 248, 252, 288, 399 2, 602, 601, 605 ! קזנתס תגלזמה
 -- תוגלזמיה 84 -- ז-רוגלזמה 9, 1, 81, 2%

 19%, 193, 196, 199. 200, 244- תאו 1%-- ו , 2
 תוקרזמה 9: 61, 2 0 1 193, 196. 5%
 251, 0. לכ 2", 190 -- לכ תאו 80 -- לכאא חבומה --
 קבזמה 95.  ושרפו , 80. = וילע --רו , 107 -- קוס םבהילע 4.

 רוסכ -- *, 199. וידב -- וידב תא
 16. הליכו 109. | תוסכל 1, 4. 5 6, 0, 17, 18, 60, 75, 80, 5
2 .180 ,186 2 2 ,144 ,116 2 1 99 :95 

 196, 227, 212 247, 249: 253; 260 : קוס 180. | ילכ לכ תאו
 שדקה , 18. | לכ תאו -- לכו 109. | לכ ;181. | עופנב 9
 108,109,181. | ןכירחאהו +++,+,++,78%6
 200, 2223, 22%, 226, 227, 228, 244, 268. | ירחאו -- ו טק[
 ף.  אל--ו.199. לא וע+ -- לא וב ועגי 1. להאב תהק

 להאב - - (9) - - תאשל ,-
 16. ןרהא ןב רזעלא תדקפו טק. 5 175-
 ןב רזעלא -- ינב 89. = ןב --ןב ב 9.

 168,227,212. | םבימסה \ 84. | דימתה -- ה ; 1099. | תדקפ
 -- תדקפו 5, 80 -- תדוקפ ֶסָב -- ת 0.18" 4. .לכ , 107--

 לע 12- וילכבו -- ב , 129 - ויליכבו 7.
 17. השמ -- רמאל השמ 1סֶפ. | ןרהא לאו , 181 -- 6

 9.  רמאל ,
 18. לא ,9-

 תדוקפו 6.

 ותירכת -- ' ; 181. | תא ,109. | תחפשמ --

 ו



 : ודבעו שפהל השעי רשא לכ תאו

 18% -- םכהידוקפ 1, |

10 

 'כעו ןכשמה לע רשא רצחה רעש חתפ ךסמ
 שכתדבע ילכ לכ תאו טכהירתימ תאו ביבס חבזמה

 ןרהא יפ לרע

 שכאשמ *רכל ינאשרגה ינב תדבע 'רכ היהת וינבו

 לכ תא תרמשמב שה*לע שכתדקפו שתדבע .לכלו

 להאב ינ*שרגה ינב תופשמ תדבע תאז ! כאשמ
 ינב :ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב סכתרמשמו דעומ
 ! כתא דקפת םשתבא זריבל שת%חפשמל יררמ
 קרנש זכישמח ןב דעו קרלעמו הנש ץכישלש ןבמ
 'להא תרדבע תא .דבעל אבצל אבה לכ שכדקפת
 להאב םשכתדבע לכל שכאשמ תרמשמ תאזו + דעומ

 ידומעו :  וינדאו וידומעו ויחירבו ןכשמה ישרק דעומ

 לכל םכהירתימו .שפתדתיו םכהינדאו ביבס רצחה

 %% תרא ודקפת תראמשבו םשכתדבע "לכלו שהילכ

 ינב תחפשמ תדבע זראז | ! שפאשמ זררמשמ ילּב

 ןב .רמתיא  דיב, דעומ האב םשכתהבע לכל הפ
 קרדעה יאישנו ןרהאו קדשמ דקפיו +ןהכה ןרהא
 ןבמ !סכתבא תיבלו שת*חפשמל יתהקה ינב תא
 אבה לכ הנש ישמח ןב דעו הלעמו הנש םכישלש
 עכהידקפ ויהיו = ! דעומ -להאב קרדבעל ובצל
 הלא !טכישמחו תואמ עבש% םכיפלא שכת*חפשמל
 רשא דעומ להאב דבעה לכ יתהקה תחפשמ ידוקפ
 ידוקפו : השמ דיב הוהי יפ לע ןרהאו השמ דקפ

 דפפנ

 = (םישלש ןבמ : שכתבא תיבלו שכתוחפשמל ןושרג ינב

 אבצל אבה לכ הנש םשכישמח ןב דעו הלעמו הנש

 קכתאחפשמל שכהידקפ ויהיו : דעומ להאב הדבעל

 תפ

 ישרק , 104.  ןכשמה [0ק. 16 146. | ויחירבו -- וחרבו ל( =
 וחירבו 4, 150, 601, 602 -- ויהירבו 0. וידומעו ,\ 106 ---

 וידמעו 14 69: 84, 89, 100, 132, 150, 17, 6 200,

,244 ,226,227 

 32. ירמעו 1: 4, 14. 18, 60: 75: 94, 112, 150, 157, 158,

 248, 249 ; תות6 389 2, ₪. | ביבס רצחה < רצחה ביבס 0.
 םבתדתיו -- םנתודיתיו 5 -- םכתדיתיו 84, 185, 227 : קנווס 2

 -- םכתודתיו 9,109,136,191. | םבהירתימו -- םכהרתמו 6

 -- םכהירתמו 9, 18, 69: 95, 136, 158,168,181, 2%6 -- םבהרתימו

 4: 75,80,129. | לכלו -- לכו 129. | םכתדובע זסָג. 4 תמשבו
 -- תומשבו 4.9, 75. 80, 108, 100, 1, 0%

 210, 244,260 קמתס :50. | ררמשמ ילכ 10ק- ג. 4
 ילכ -- א!לב 168 -- תג. 460. לכ 157 -- -9-

 32; 33. תרחפשמ ; ---- תא טק. ע:%

 23. תראז -- ת 0ק.185 9. | תרבע , 199 -- תדבע תחפשמ
 4. -תחפשמ , 103 -- תסאשמ 0, םכתדובע דיב

 -- דיב םכתרמשמו 1. ןב קזוומס ןיב ףֶס.

 24. דקפיו -- ד 6א6ם6 טק. ג" 6. הדעה -- דע טק.

 103. | ינב -- הדעה ינב 84.  יתהקה -- יתהק 129 -- םכיתהקה

 קעגתוס 1לָג- 4 םכתחפשמל ---םכ , 19 -- םכתוחפשמל 600 8.

 תיבלו -- ו 1 0 םכתובא 4,193: -

 3%. םבישלש -- םכירשע 346. = הנש 3.
 הדובעל 212 -- קחנתוס לכ 4

 36. םבהידקפ -- * .\ 95; 244 -- םבהידיק

 190,193 -- םבידקפה 69. | םכתוחפשמל זוז1,103.  עבש
 עבשו ף, 69, 80, 84, 181,1ְס, 300, 683 כ ; קזנוגס

 37. ידוקפ -- ו \ 1, 4: 9, 18. 69, 80, 80, 4, 104, זס

 150, 151,158,166, 226, 228, 220,244. | תוחפשמ ף4+4 2, 6

 להאב -- להאב לע 2
 38. ידקפו 4, 6, , 18, 60, 75, 80, 80, 104,100, 129. 4

 189, 244, 260. | ןושרג -- םכשרג 4. = םכתוחפשמל --ו ₪

,104 ,95 :04 ,59 :84 :83 ,80 :75 ,69 ,18 ,14 :9 :65 :5 4 :3 
5 ,689 ,109,111,128,120,112,136,150,152,157,178 

0 226 ,176,177,178,185,180,196 

 60סס ותגזַק. | תריבלו -- ו 9: 75, 80, 84,100,111. | םכתובא
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 13. םכלענו -- המלענו 61, 64, 107, 0.
 15. רירשע < תררישע 61, 64, 65, 66 1

 זרריכזמ 1.
 19. ןהבה 1" , 183ג םכיראמה -- א ,

 יי

:0 

 7. ודוותהו גֶסָ- | ושע --ושעאא 6. = בישהו -- בירקהו 4.
 ירא 2" \ 5, 129 6. ותשימחו -- * א 4, +,

 150,158,160,170, 81, 270 -- ותישימחו 17, 75, 193, 2

 61ף -- ותישמחו ף, 69, 80, 81, 108, 106, 226, 227, 230, 42
 249, 2523, 260, 601 ; 1066 115. | ףסי -- ףסוי ,

 ו 186,102, 106, 244, 248, 251, 283 -- ףיסי 4.

 ףשאל -- ל . 75. | םםשא -- םכשא רשא 4.
 7, 8. שיאל -- -- - ןתנו 0. 4% 0.

 8. ןיא . 6. לאג -- לאוג 8% 100,126. 2

 252, 260, 264: קוגגתס 168--לא (טק.ז8 212.  םכשאה בישהל

 -- אה בי (0ק.ז85 14. | םבשאה 1%=- םכשאה תא 4. | וילא

 םכשאה , 17, 75, 200.  בשומה -- ו , 189. | הוהיל -- הוהיל וילא
 4. ליא -- ' . 69, 170, 260 -- קזותוס ןיא

 9. המורת -- תמורת 9. | ינב ,109. | ובירקי -- וברקי 6
 -= ו, 3001. | ןהכל -- ןהכל הוהיל 184. היהי -- ויהי

 זס. שיא - - - - שיאו ,101. שיאו --ו .18. | תא , 100 -

 תאו ף. = ויהי ול ,15. | ול 1%-- אל זק, קזמס 80. | ויהי =

 היהי 150,181, 252: קתומתס 84,106, 112 (ס6 0% -- )י קב

 186. 12%. | שיא -- שיאו 4, 75, 80 6
 260, 601, 602, 604. < ןתי ק.זג8 4. | ןהבל , 5. ול

 166 -- קזנס אל 4. היהי \ 7.

 12. םכהלא , 221 - כהילא 9, 75, 80, 100, 20%

 136. | ותשא -- ותשא תא 1 -- טק.186 178. וב , =.
 לעמ קזגתוס הלעמ 95 -- אלעמ 12%. = ,

 13. התא -- ה . 1 -- התוא 2,1ף3. השיא --* 69;

 109,155,157 -- השיא השא + הרתסינו 7. !270]

 אוהו 89, 180, 22%, 242, 244: קז!תס 139, 4. דעו האמטנ

 אוהו הב ןיא \ 168. | אוהו -- איהו 6 9: 14, 69: 75, 0%

;251 4% ,2260 ,151,155,173,193 ,84,120,132,136,1%0 

 קזותוס 8, 1 4



 שש

 ךתא שיא בכש אל שכא קרשאה 'רא רמאו ןהכה

 יממ יקנה ךשיא תרחת קראמט זריטש קל סאו

 תחת תיטש יכ תאו :הלאה שכירראמה םכיר*מה
 ידעלבמ ותבכש תא ךב שיא ןתיו תאמטנ יכו ךשיא

 הלאה תע%*בשב השאה תא ןהכה עיבשהו :ךשיא

 קרלאל ך*תוא קדוה  ןת) קדשאל ןהכה רמאו

 תלפנ ךכרי תא הוהי תתב ך*מע ךותב העאבשלו

 הלאה םכירראמה םכימה ואבו : הבצ ךנטב תראו

 ןמא השאה הרמאו ךרי לפנלו ןטב תובצל ךיעמב

 רפסב ןהכה קדלאה זר*לאה תרא בתכו : ןמא

 תרא השאה תא הקשהו ! שירמה ימ לא קרחמו

 טכירראמה םשכימה קרב ואבו שירראמה םכירמה ימ

 תאנקה תחנמ תא השאה דימ ןהכה חקלו : שםירמל

 לא קרתא בירקהו קדוהי ינפל החנמה זרא ףוינהו

 קדתרכזא זרא קדחנמה  ןמ ןהכה ץמקו : חבזמה

 תא השאה תרא קרקשי רחאו קרחבזמה ריטקהו

 האמטנ סא קרתיהו שכימה תרא הקשהו +: שיטה

 םכירראמה םכימה הב ואבו קרשיאב לרעמ לעמתו

 קדשאה התיהו הכרי הלפנו הנטב התבצו .שםירמל

 קרשאה הדאמטנ ת4ל םכאו  !קדמע ברקב קדלאל

 זררות תראו !ערז קדערזנו קרתקנו אוה קררהטו

 ;האמטנו השיא תחת השא הטשת רשא* תאנקה

 תרא תצנקו קדאנק חור וילע רבעת רשא שיא וא

 קרל קרשעו זדוהי ינפל השאה תא דימעהו ותשא

 זה 21

 עפ

 186,193: 227, 212, 260, 61% -- עובשלו 88. 1וח. 1%. | תתב

 -- תתכ 109 -- תתא +. תא 2", 84,109 -- 255

 קרס = ךשהי 5: 755 155 == ךוכהי 69. תלפוג 222, 1

 תאו 88 95 --ו,199.  ךינטב 69.  הבצ -- צ 8מ.1:ם. 84--
 האבצ 69 -- אבצ גגֶפג קתתגס 3,170 -- ה טק.

 22. ואבו קוגמס אבו 178. | םכימה ל 184. | תובצל -ו ,

7% 1 6 60:75 ,18 ,15 ,5 .1 

 181,196: 237: 244, 248, 282, 260, 1'288, 615: תגמס 1.

 ןטב , 80. | לפנלו -- לופנלו 129 -- ליפנלו , 8
; 200 ,2%23 ,227 ,226 ,106 ,103 ,181 ,153 ,152 ,151 ,132 ,109 

 106 12% -- ?%ףנלו 9. | השאה ,199. | ןמא 2",

 2 תר תלה 9; 82 -- תולאה 5% 7

 84,108,116,150,178,103,196: 212, 261, 253, 260 ; קזומס
 8: -- הלאה הלאה -- ה 1" 00.40 10. 5 לא -- תרא

 קזונתוס 4 כי כה =

 24. םכירמה - - - - הקשהו \ 9, 89- | תא 1" 120.  יתא 2"

 -- לא 2%1. | םכירמה -- ואבו םכירמה 5 -- ר 0.146
 םבירראמה םכימה הב ואבו \ 9%, 152, 170 4 םכימה ---

 תכירמה םכימה 111 -- םכירמה ו.
 2%. זראנקה -- ה ; 14 -- [רואנקה 4, )18, 80, 81, 6

 108,129,132,193. 232, 244, 2ף3, 200. החנמה --ה 2" 0.

 1ג6 17. | התא ,129 -- הוהי ינפל התא 151. | לא --ינפל 8
 --ל ת.ז: 04

 26. החנמה ןמ \ 80. . תא התרכזא < <.

 החבזמה -- חבזמה 191 -- החבזמה רא 4 ! ראי 2

 תרא השאה , 80 4 תרא 3", 109 -- לא 4.

 27. האמשנ -- תאמטנ 75. | לועמתו 9.
 לעב 10 השיאב -- * \ 120 132, 4

 םכירראמה -- ירראמה 8. 11:ם. 1.
 הכירי ף, 6, 109, 120, 244, 4.

 ברקב -- ברק טק. ע< 1

 28. הרוהטו 5, 5, 69, 110, 120, 136, 22%, 263, אוה

 -- אה 1, 426: 0, 18. 75, 84, 8 10 12, 170, 159, 223,

 227, 212, 248: קתמוס 80,111 ; תש 18.  הערמו--ה מ.
 ןומ. 64. ערז - ערזאא 4.

 20. רה 6 ב תרואנקה 5, 8, 6, 51 42

 106, 108, 10ְ,132,1%2,101, 212, 244, 203, 260, 600 6 תוצא( |

0 
 תא 1 א 9-

 לעזמ א 95 -- קזנ וס

 הב -- הבה +

 התבצו -- התבצנו
 השאה [טק. 4 24

 קוומס 2.  הטשת -- התשת 84. השיא --י,193.  האמטנו
 --ה ,3-

 40. רובעת 9,108. = וילַע , 69. | אנקו -- הנקו ותשַאש
 --ש קמפ ת 12%. - תרא לכ תא -- לכ ב

 לכ -- ידבד לכ 5

 12 10 א.

 5 ג. א ט א

 ₪ ו ה ה 7 הרר = חה ה רכס הו ד םיראמה 0

 - -- תעובשב -------ַ רח ה 21

 - ד 7 ךתאא - - - 77-77 ה -

 --ררי דד הד - - ךימע - - - העובשלו
 -- ריד רה !אבצ - -- - - 2

 ---רררדירדר דה ההה ת*בצל - - -
 שרדר דהחה ןרולאה --- 0 0 3
 -- ה חח חחח חח החרדה היד רחח 24

 - ה-7 דד דדיה ררררחחה 2 6

 -  םירהו - -- - 6

 -7-77 - קדחהו -- - ---רר ה 77

 - - הד דד ד החד = ה רה ההדחה 8

 -רירדד דחה ד %ערמו - - - - אה ---

 --רדה ההד ה ה חח ה שאו ----
 כ ה ו-0

 5 תה ז . צה 1

 19. בכש -- אבכש 61. | ךיתא 64, 127,197. | תיטש --יתיטש

+5 

 64.  ךישיא 61, 64,127,197,670. יקנה -- איקנה 7-

 םכיראמה -- א \ 64, 1. .

 זריטש -- יתיטש 64. = תרחת , 1.
 ךישיא 64,127. 7- ראמטנ -- יתאמטנ 4

 היבי6ו, 127,197-

 תעובשב -- ו , 66,183. | ךיתא --* 61, +1
 העבשלו 63 ךימע --' . 63: 65,18- = ךיכרי 42

 6%, 66,127,181,221,670. | ךנטב -- ךינטב 760

 -- ךינטבא 64.
 םכירמה -- םכיראמה 61, 63, 65, 127. 1 4.

 םכירמה -- םכיראמה 63, 6%, 127, 181. | םכירראמה 1%--

 םכיארראמה 127.  םכירמל -- םכיראמל 61,
 םכירהו 0ק.ז46 3 1106. 127 -- םכיריהו 299.  ריטקהו --

 ריאטקהו 7-

 םםיראמל 7.

 20. ךשיא 196% 27--

 ךב --

21. 

21. 

24- 

20. 

 הלאל קזנמס הלעל 71.
 האמשנ -- ה ,18- | ערזנו -- הערזנו 61, 63: 64, 65

 127,181, 4. חתקנו -- התאקנו

 29. רשאו -- ו \ 61, 64, 65, 66, 127,183, 1.

 10. האנק --ה \ 361. | אנקו -- האנקו 184. | דימעהו -- דימעהא

 262 01. ,רךא 2

27. 

20. 

- 

 == ההדוק 7777777

 הפעפהב

 19. עיבשהו -- ע 0.145 9. | ןהכה התא < התא ןהכה 0.

 לא ,136 -- א לא 4. | אל םכאו ךתא שיא בכש , 80. | ךתא
 --ךתוא 171.193:210. ךשיא תחת האמט תיטש אל םכאו , 6.
 םבאו--ו,ז8.  האמוט ף.  ךשיא --',109,120.  יממ יקנה

 וכ זג ז6מ. קניה 18. :יממ -- ימימ .95:152. :  םםירמה ==
 םכימה 104,181 ; קמתגס 95 -- םכיראמה 108. | םכירראמה --

 םביראמה 4.

 י26, [ריטש יכ -- תיטשמ 6 תיטש -- תאמט תימש 6,

 וו. | תחת ,20?1-- תחת יהאמס 60.  ךשיא 17 ,9

 עלה. תאמטנ --מ ,106. שיא , 223- . ךב ;6. תא ,
 80,161.  ידעלבמ -- ךידעלבמ 24.

 2ז. השאה !טק. 8. 0. תרעובשב ף, 17, 69. 84, %

 120,101. 232, 0. ןהכה 2"-- ןהכח 2681. | ןתי --
 ןתי הלאה תרעבשב 6 -- ןתיו 6. ךתוא -- ו . 4, 59

1,120 ,10 ,108 ,104 ,84 ,80 ,75 ,69 ,14,17,19 

 מ 1 196, 229, 227, 228,220 239, 2%2, 100, 600 תוגש

 העובשלו 1, 42 5, ,, +
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 ו:

 ןועמ שיאה הקנו : תאזה הרותה 'רכ תרא ןהכה
 ; קדנוע תא אשת אוהה השאהו

 א ש א
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 ה

 = = ₪ 2 - ---5 12 - לארשי ינב לא רבד !רמאל השמ לא הוה' רבדיו

 רדנ רדנל אלפי יכ השא וא שיא שכה*לא תרמאו
 ץמחו ןיי ץמח ריזי רכשו ןיימ : הוהיל ריזהל ריזנ
 קדתשי גל םכיבנע ץרראשמ לכו התשי אל רכש
 ורזנ ימי לכ :! לכאי אל םכיש*ביו שכיחל םכיבנעו
 אל גז דעו םינצרחמ ןייה ןפגמ השעי רשא 'רכמ
 ושאר לע רבעי אל רעת ורזנ רדנ ימי לכ : לכאי
 קריהי ש*דק קדוהיל ריזי רשא םשכאמיה תאלמ דע
 לע הוהיל וריזה ימי לכ !ושאר רעש ערפ 'רדג
 ות*חאלו ויחאל ומאלו ויבאל : א*בי אל תמ שפנ
 ! ושאר לע ויהלא רזנ יכ שכת*מב שכהל אמטי אל
 זרמ תומי יכו + קדוהיל אוה שאדק ורזנ ימי לכ
 ושאר .חלגו ורזנ שאר תומטו שכאתפ עתפב וילע
 ינימשה םכויבו !ונחלגי יעיבשה זכויב ותרהט םכויב
 'לא ןהכה ירא הנוי ינב ינש וא שכירת יתש אאבי
 דחאו תאטחל דחא ןהכה השעו :! דעומ להא חתפ
 שדקו שפנה לע אטה רשאמ וילע רפכו ;דלעל
 ורזנ ימי תא חוהיל ריזהו : אוהה ושכויב ושאר תא
 זכינאש%ארה םכימיהו שכשאל ותנש ןב שבכ איבהו
 תאלמ םשויב ריזנה תרות תאוו :ורזנ אמט יכ ולפי
 בירקהו . + דעומ להא חתפ לא ותא איבי ורזנ ימי
 הלעל דחא זכימת ותנש ןב שבכ הוהיל ונברק תא
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 לדג אל 0.
 6. הוהיל 846. לע ,₪

 אבי -- רזנ אבי 0.
 7. ומאלו -- ומאל ף.

 שפנ -- תושפנ 1009. תמ ,44

 ויחאל -- וי טק. 136 244 -- ל טק.
 6110205 128. | ותוחאלו 193, 253. אל 20 1%2. | םכתומב
 80, 108, 103: 253, 4. רזנ -- רדנ 80, קונוס 05 -- טק

 786 9. ויהלא -- םםיהלא 80. | לע -- אלע
 8, סת. , 178, 247. לכ קת יכ 84. | ורזנ -- ורדנ 0
 -- וראונ 129 -- רז (טק. 785 75. | שודלק ,,6

 210 ; קצומוס

 9. וילע תמ < תמ וילע 169. | עתפב -- ב ₪02. 136 132 -
 ת טק. דג :זנ. - םכואתפ 84,108, 100,103: 226, 244, 0)
 204. | שאר -- שאר תא 132 -- ושאר 80 -- א [טק.14. 20

 ושאר -- ושאר תא 80. שנויב 2"-- םכויבו 69,109 -- םבויבא
 9. ונוחלגי - : 1

 10. ינימשה , 605 -- יעיבשה 84. | אבי ק. 146. זֶסג -- איב*
0 ,253 ,244 ,106 ,120,150,181 ,108 ,84 :69 :9:17 655 40 1 

 קזנתס 2, 9, בירת 55 -- םבירות 87

 לס צלל דל 6 לט ןהכה לא ,4-

 זז. דחא -- דחאל 10. | תאטהל -- ל , , 4
 הלועל 6, 4 וילע -- ןהכה וילע 4.

 שדקו -- חלנו 18. | ושאר קזומוס םנשאר 6.
 12. תא , 80 -- לכ 1. | ימי -- אימי < | שבכ -= שבכ הוהיל
 9 -- מת שבכ 75 -- תאו. 400. דחא 223. | ותנש -- ותנש
 הלעל דחא םכימת 109. | םבשאל -- הלעל 158. | םכימיהו --
 םכמיהו 9. םכינשארה -- םכינושארה 9, 100, 193 253, 0

 תג. -- םכינ (0ק. ע4ַ- 1 כ , אמט -- אוה אמט
 14. ורזנ -- ורזנ ימי 0.

 13. תראמ -ו,95. | תרות -- ת 0טק.185 2%2.'  איבי --

 אבי 158 -- !סעוש ואיבי ז:06. | חתפ לא טק. 186 175. = '
 לא ,100,190. | התפ 14. | להא--

 14. בירקהו --בירקחו 81.  תא-- תת טק.146. ז055.  ונברק --
 הנברק 80 --רנברק 152.  שבכ , 170. | םכימת --הלעל םבימת

 109 -- ת טק. 4 170. | דחא , 15 -- קמפ תחא 4
 תחא השבכו הלעל , 80. | הלעל -- הלועל 60, 193 -- הוהיל 2.

 השבכו -- ה , 223. | תרחא -- דהא 106 : קוס ,4
 המימת התנש תב ספ 10. תב 150 --ןב 129.  התנש--

 התנש ומש 1:06. | המימת , 9.
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 ו - יהילא מ =

 1 כ 2 25 זרראשמ - - =
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 ותוחאלו - - -- 77777 : אוב - - - - -
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 21. הקנו -- אקנו 197, 5.

 1. רבדיו -- רבדי 263 0. 4. םבישביו
 ו ערפ -- חרפ 64.

 7. ותחאלו 61, 63, 6%, 221. ויהלא -= והיהלא
 ף. עתפב -- חתפב 1.

 1%. ןהכו -- ןהכבה 7 66, 127, 221, +

 12. םכינושיארה -- ו 61, 64. = יכ -- לכ <.
 14. ונברק -- ב , 127. | שבכ -- ש ₪. 66. | תחא -ת

 נק. 8. 1. תב -- ןב 4.

 ור 7/7 ִּהֶק ּ ַקעק//תה בנממ00:/

 תקע םב

 21. הקנו -- אקנו 81. | השאהו --ו , 19% -- השיאהו .
 אוהה , 4,109 -- איהה 1, 5, 6: 0:17, 84, 104, 120, 150

 242, 245 ג קזותנוס 4. תרא \ 4, 4

 1. רמאל השמ לא ,-
 2. רבד ,129 -- ארבד 19. | םכהלא תרמאו , 80. | םבהילא

 9, ז 1 227, 271, 282, 284, 288.. וא
 אלפי -- אליפי 193 - אילפי 6 ,, 8

 260 ; ןכצ1נוס 4 רדנל -- רודנל 108, 109 -- ל , 5 -- רדנלנ
 :7ס. | רזנ--' 9% ריזהל 8%.

 2. 602. טק.ז4. 15%. 84 ןיזכ 88 םבישביו טק. 18 60ת11-

 ץמח -- ץמוח 75, 232.  ץמחו ןיי , 80. ץמחו --
 התשי 1*--אל רכשו ןיי ץמח התשי
 התשי אל

 גו 73-

 ץמוחו 4, 232 -- מחו .
 התשי ף. -  התשי אל םכיבנע ררשמ לכו לוג 4.

 שכיבנעו ,9- םביבנעו -- ו . 75 -- יב טק. 4 4

 םכישביו -- םכישיביו 6, 17, 166,193 -- םכשיביו 1.

 ורונ -- ורדנ 80 -- ורדו 120. | לכמ , 5.
 רשא -- שא ב וזג.  השעי--ה ,1פ4. | ןיה -- ןייח

 ב נצר חמ =-- דעו == ב,

 5%. רדנ --ד ₪2.186 16% --רמ ז7.  ורמ , 89 -- רזנ

 15 1סָנ -- סת וריזנ 4 -- ורדנ 200, 0766 60,132. | רכעי --

 רובע 108 --רבעתי 232 -= עוגתפט דכעי מ. | םםמיה -- םבימיה
 "1כ 4: 0: 9, 17.18, 60, 81, 84, 6,106, , ,,,,

282,284,1000 ,260 ,1%2,181,180,103,196,226,227,244,2%1 

 | קזונגס 128, 1589, . שודק 4, 109, 181, 253, לדג -
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 טז זק 243

 דחא ליאו תאטחל המימת התנש תב תחא השבכו
 תלולב ת*לח תלס תוצמ לפו : שסימלשל שימת
 :םהיכסנו םתחנמו ןמשב שכיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב
 זראו ותאטח תרא השעו הוהי ינפל ןהכה בירקהו
 לע הוהיל שכימלש הבז השעי ליאה תאו : ותלע
 ! וכסנ תאו ותחנמ תא ןהכה קדשעו זרוצמה רפ
 חקלו ורזנ שאר תא דעומ להא חּתפ ריזנה חחלגו
 חבז תחת רשא שאה לע ןתנו ורזנ שאר רעש תא
 ליאה ןמ הלשב ע*רזה תא ןהכה חקלו ! םימלשח
 ןתנו דחא הצמ קיקרו לסה ןמ תחא קדצמ תרלחו
 ףינהו : ורזנ תרא וחלגתה *רחא ריזנה יפכ לע
 ןהכל אוה שדק ?דוה' ינפל קדפונת ןהכה שכתוא
 רחאו המורתה קוש לעו הפונתה קדזח לע %5%%%
 ונברק רדי רשא ריזנה תרות תאז + ןיי ריזנה התשי
 ורדנ יפכ ודי גישת רשא דבלמ ּורזנ לע ?דוהיל
 הוה' רבדיו : ורזנ תררות לע השעי ןכ רדי רשא
 ףמאל וינב לאו ןרהא לא רבד !רמאל החשמ לא
 : שכהל רומא לארשי ינב תרא וכרבת הכ

 ! ךרמשיו  ;דוה' ךכרבי
 ! ךנחיו  ךילא וינפ קרוהי ראאי

 ! פולש ךל שכשיו ךילא וינפ ץדוהי אשי
 ! םפכהבא ינאו ללארשי ינב לע ימש קרא ומ*שו

 זז.

 חשמיו ןכשמה תא זכיקהל השמ תולכ םויב יהיו
 תאו חבזמה תאו וילכ לכ זראו ותא שדקיו ותא
 יאישנ ובירקיו ! םתא שדקיו שפחשמיו וילכ לכ
 שכה תאטמה יאישנ שכה שתבא תיב ישאר לארשי

 וי:

,232 ,180,101,196 ,155 ,151,152 ,150 ,112,136 ,120 

 הפונת ,128. | ןהכל -- ןהכל הוהיל 69. | הפונתה -- הפונתה
 הוהי הנפל 1%0 -- נת 0ק.140 1.  המורתה -- הפונתה ורתה

 המורתה 104..  ןיי , 4.
 21. ררות ז%--) ,109. 5 ריזה 60. = ףלי :*-- רודי 9.
 80,108, 246 -- ר" 84. | ונברק -- הנברק קנס 80. | ורוזנ 1"

 -- ורזינ 168 -- ורדנ 89, 95 3 10116 <. רדי רשא ורדנ יפכ ,

 14. ורדנ -- ורזנ 4, 84, 100, 129, 150, 200 ; קזגעתס 177 ;

 10766 1 רדי 2"-- רודי 9, 69 השעי -=- * 7.

 תררות 2"-- ה תרת 100 - תרות שאר 4

 23. רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד 515 0.
 10. רמאל טק. 4 1 תא -- לא 103, קוס (.

 לארשי -- לא \ 8מ- 1נם- 4 רומא -- ו 6. 75: 850 95: 9

 220, 227: 239, 4- םכהל -- םכהילא +
 25. ךנוזיו 84, 2:

 26: וונפ , 1

, .00 .27 

 טק. 245 5.

 לא םזוזוס חרא

 םבולש =- ו ; 4
 , לארשי -- ל , 8ת. ]ום. 162.  ינאו -*
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 600,602, 603, 653, 674 3 קזנתוס 67 ; םטתסס 4
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 ירה תאו 5גצ 4 לב 1 10811 הבזמה תאו
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 2. | םכה 2%-- םכהא 129 --.םכהו 600 זהגזַק- 674 -- ,5

 לארשי -- תוטמה 4.
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 םכיחשמ ₪ םכישחמ
 השעו -- השעב
 ויבסנ 1 7

 18. שאר 2"-- שארךר 5.
 וחלגתה <-- ו ,-.

 1%. זרוללב -- תולולב 64 -- תלולב 4
 6%- 16. ינפל -- פ |, 2

 17. םכימלש -- םכימלשה 61, 14
.1 ,1832 

 19. דחא -- תחא 4
 20. שודק 64, 1.

 2. וברקיו 127.  יאישנה 221. .םבתובא 6 4-

1 : ; 

 עת.

 15. לסו -- כ קוס ע 80. | תלופ 170. תולח

 60, 81, 84, 108, 0,111,120, 100, 168, זסָב, 196, 223,

 244, 261, 253, 260, 6001ה0ז8. םטתס 3 תלולב 10. 1

 15% -- ו. 132 -- תולולב 4. 5: 9,193,196, 212, 260. | יקיקרו

 --א5- תוצמ 2"--ו, 109. | םםיחושמ 2
 םכתהנמו טק. 141. 14---םכת , 88.]ום. 16--ןמשב שכתחנמו 9,
 16. תרא !סעש לא 135. - תראו 06 לאו 14%. - ותלוע 4
 75: 84, 152, 193, 600 תו /

 17. הבז -- הבז הלע 81. | םבימלש -= שכימלשה 6
 הוהיל , 81. | לפ--- לסה 100 -- תלס 1%2. | השעו פופ 9,
 זרא ןהכה , 6. וכסנ -- ותלע 18 -- (גק. 180 8 -- 6

 הכסנ 2

 18. חלגו -- חלגו 'כה 106. | ריזנה --י ,1%2 -- ריזנה תא 4
 תא 1"-- תאו 69, 80. | ורמ שאר רעש תא הקלו , 9,161

 -- 5 120. - רעש קס רועש 6ַ. | שאר 2." 4
 " לע -- תרא 1. תרחת ,80. | םכימלשה -- ה ,-
 19. ערזה -- ה . 80 -- עורזה 6.17,18,108,184,193,

 2%1.251,260. | לפה ןמ תחא הצמ תלחו ,18. | תרלהו--
 לפה ןמ תלחו 200. | חצמ , 84. | תחא , וז. | לסה -- לצה

 7 ןתנו דוחא טק. :84- דחא --.תחא 80, 89,

 12, 6סס תגז8. | ןתנו --נ , 181 -- ןתנו לפה ןמ 6.  רחא --
 תחא 4. | וחלגתה -- וחלגתה ןתנו 129 -- תק. ג

 20. ףינהו -- ה ףינהו גס. | ןהכה םבתוא < םכתא ןהכה 4.
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 ינפל סכנברק תא ואיביו + שידקפה לע םידמעה |
 'כע הלגע רקב רשע *ינשו בצ תר*לגע שש הוהי
 ינפל שכתוא ובירקיו דחאל רושו םכיא*שנה ינש

 שכתאמ חק :רמאל השמ לא הוהי רמאיו : ןכשמה
 לא םשתוא התתנו דעומ להא תדבע תא דבעל ויהו
 ת%לגעה תא השמ חקיו : ותדבע יפכ שיא שכיולה
 יתש זרא : שיולה לא שתוא ןתיו רקבה זראו
 יפכ ןושרג ינבל ןתנ רקבה תעברא תאו תולגעה
 רקבה תנמש תאו ת*לגעה *עברא תאו : שתדבע
 ןרהא ןב רמתיא דיב שתדבע יפכ יררמ ינבל ןתנ
 שדקה זרדבע יכ ןתנ פ4ל זרהק ינבלו | !ןהכה
 תכנח תא םשיא*שנה ובירקיו : ואשי ףתכב שה%לע
 זרא םכ*אישנה ובירקיו ותא חשמה שכויב חבזמה
 אישנ השמ לא הוהי רמאיו : תבזמה ינפל שכנברק
 תכנחל םנברק תא ובירקי םויל דחא אישנ םויל דחא
 תא ןוש*ארה םכויב בירקמה יהיו ! חבזמה
 ונברקו : קרדוהי הטמל בדנימע ןב ןושחנ ונברק
 דחא קרזמ הלקשמ האמו שכישלש תחא ףסכ תרעק
 לכיאלמ שכהינש  שדקה ירקשב ללקש כיעבש ףסכ

 בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב תלס
 שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ :תרטק האלמ
 ; תאטחל דחא זםכיזע ריעש* ! הלעל ותנש ןב דחא

 םכידותע השמח שכ*ליא פפינש רקב םשכימלשה חבזלו
 ןב ןושחנ ןברק הז השמח הנש ינב שכישבכ השמח
 רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה זכויב : בדנימע
 תחא ףסכ תרעק ונברק תא ב*רקה ! רכששי אישנ

 טפתפתו

 פא.

 94 -- תולגעה 261. - תרנומש 75, 4
 יפב קזונגס יפכו 0. םכתדובע 4

 ף. ינבלו - ו \ 674: = יכ , 80 --ידב 60. | םכהלע -- םכהילא

 111 -- םכהילע 1: 4: 52 6:9, 17: 18, 69, 75: 80 4,
,,,,,,,ָ 5 ,110,126 

 ףתכב -- ףפכב
 10. ובירקיו 1% , 170 -- וברקיו 82, 8,129,178. | -- וברקצ

 ותא - - (6) 2129, 242. | םכיאשנה -- םכיאישנה 4, 5, 17
251,260,6740 ,252 ,108,100,129,132,136,151,170,180,190 

 קזנמס 81,168 -- םכ , 19 -- םכאישנה 1, 18, 80. 81, 80, ג
 150,152,158,166,181,18,199,228, 236,239 -- םביאישנהאא

 193. - תכונח ף, 106, 108, 260, 674 ; קנוגגגס 4. | חבזמה 1"--

 הבזמה תיבה . חשמה -- השמה חבומה 16 ותא --

 א%%%% ותא 103 -- ותוא 253, 260. | םכאישנה -- םביאישנה 4,
6 ,+ + ,5 

 251; 253, 260, 674 -- םביאשנה 60, 81, 95, 198. 225, 4

 תא -- (6) - - תכנח , 89.  ינפל -- תכנחל 34%. | חבזמה 2"
 -- הבזמה הוהי 9.

 זג. לא 55 סל.  םבויל דחא אישנ 2", 4.
 9. - םבויל 2", 104 -- 'שנ םכויל ג

 82. - תכונחל 4

 12. יהי)-- םכה יהיו 4.

 ןתנ -- רשא

 אישנ 2"-- אאישנ

 ובירקי קונומס ובירקיו

 בדנימע < בנדימע 232 -- בדנ מע

.226 
 1 3. ונברקו -- ונברק 168. 178. | רחא ,\ 4,132. | דחא -

 תחא 129. | םכיעבש -- ףסכ שכיעבש 104. | שדקה ל
 14. בהז , 86. | האלמ , ₪.

 1 6. ליא -- לאו 14
 ו

 16. ריעש -- ריעשו 7.

 17. םבליא -- םביליא 13, 248, 260 -- םבילא ז: 0
4 ,228 ,226 ,150,157,170 ,10,111,120,132,136 ,81 :75 

 2%1,674.  השמח 1"--מה השמח וספ. השמחה םכידותע ,%-
 םכידותע -- םכי , 8ת. ]ות. 152 -- 7 , ,,,8%4

 175: 180, 227: 23, 264, 282, 4 השמח 2", 0.
 השמח הנש ינּב םכישבכ , 109.5 | ינב , 69. | ןושחנ -- ו ,

 244 -- ושחנ ₪. ות. 1%%. -  בדנימע -- בדנ ימע 6

 18. ינשה 80. | בירקה --י , 81. רעוצ -- ארעוצ :.
 רכששי אישנ , 4.

 הלעל , 232 -- הלועל 4, ,/

 . 260, 282, 283,674: קזותס 94, 4
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 3. ואיביו -- ואיבהו 18. | ינש לע --ינשל 66. = וברקיו 7.
 5. ויהו -- היהו 127. | ותדבע -- ד טק. ד8- 7.

 8. תעברא -- ת , 183, 221. | ךיב --' טק. 1 7:
 10. חישמה 61, 64. 127, 1832 4.

 18. אישנ -- אישנה 2. 19. ףסכ 1.

 "וו יי וא. 3 תשע--

 חה 5 כ

 שבידמועה ף, 193:  םפידוקפה 84, 152,193, 4

 2. ואיביו -- ואביו 181, 674 -- טק, 284 4. תולגע 1%

 90, 108, 120, 136, 139, 150: 193: 244 251, 260,674; קזנתס 29
 94,111. | בצ ג 84. = ינשו -- ינשו ב 15% -- םםינשו 0-4
 הלגע -- הלגעו 17. | םכיאשנה -- ' \ 81 -- םםיאישנה 09
2,,ָ ,16 ,120 ,100 ,108 .95 :84 .80 .75 :17 
 196, 199, 220: 227, 200,615,674 ; קצונתוס 168 -- םכאישנה

 58 158, 228, 600 תוגזק. | וברקיו 18. 609
 112,150.  םכתוא -- 9 6 92142 17, 18 690 75 80, 81,

+ ,+ 9+ 0 
 קזווחס ןכשמה -- ןובנשמה 2:

 5. רבעל -- דבע דבעל ספ. = תרא ,15.157. | דעומ להא
 -- הוהי 2 רעומ -- ד , ₪ח.1ג:ה- 4 התתנו -=- ה ,73

 18, 80, 108,112,196, 257, 4% 74- םכתוא -- ו ,
 * 60, 75: 6% 84, 108, 10, 10. 2 ו 1%

 190, 260, 674. = םםיולה לא -- םכיולל 17,300. = שיא -- רשא
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 6. 00. 190. | תולגעה 1.4, 1,
 1 196. 20 212, 600 תוגזָק. קעוזתס 4. םכתוא -- ו
0 ,1 ,10 ,108 ,95 ,84 ,80 :75 :69 697 ,5 42 ,1 

4 ,1 ,282 1 ,232 ,168,180 ,158 ,132,136 

 6,7. תראו -- (7) - - רקבה ,(,
 7. תא -- תאו 0. תולגעה -- ו < + 6% 90,

 84, 10, 111, 132, 150, 152, 2 7 3 186, 653 ; קזוגהס

 81,124,178. תאו, 139 --ו,17.  תעברא ,84.  ןתנ רקבה

 תגק. ז4. 6114406 גֶדָנ- | ןושרג ינבל ןתנ -- םכיולה לא םכתא ןתיו
 84.  ןתנ עמ 129. | ןושרג--ו | 232, 239. | םבתדובע

 8. עברא -- יתש עברא 80 -- זרעברא 14, 18, 609 03
 120,150,151,178,103,253 : קנומס 04-- *עברא תלגעה

 < תולגעה 4:9, 18, 69, 108,120:112,136,140,1ס1,2:3: קזומס



 וז.

 26. תחא -- האלמ תחא ף,18 -- קנמס דחא 674. | בהז
24 ,84 

 27. דחא 2" , 106 -- תחא .

4 ,69 

 25. ריעש -- ריעשו 109 -- םכיעש 181. | םכיזע -- רזע 4
 29. רקב -- ר , 58. 1:5. 152. | םכליא -- םביליא 193, 260 -

 תכילא 1: 9: 18: 60, 75, 94, 109, 129
 244, 674 : .קזנותס 90. | .השמח 1"-- השמחנ 6. | םבידתע =

 שינב םכידתע 164 -- םכידותע 4: 6: 9: 17: 75: 84, 95, 08,
 111, 120,132, 157, 178, 181, 190, זס, 106, 232, 253,

 674 : קצותס 80 5 םכישבכ -- םכ , א. קב

 ינב , 104 --י ; 6. | באילא -- ןבאילא 10. | ןלח -- ןוליח
 -- ןולח 5:9: 17, 18, 80, 84, 95, 109, 1

 251. 260, 674 -- ןאלח 6.
 40. סנה. 20 21, 32: 33: 34, 38 258 19.  ןבואר --ו , 109 -

 ןבואר ןלבז 95. = רוצילא --ו ,152. | ןב -- רב 152.  רואירש
 --' . 199 ₪ | .192 -- רואדשד 69 -- רוצידש 4.

 11. תררעק -- תרר , 152 -- תערק 674. םבישלש , ,.
 האמו 9 --1 ;69. | הלקשמ -- ק ; 9. | םביעבש -- םכ ,6-
 לקש ,106.  שדקה לקשב גק.ז45 9.  שדוקה פג. םכיאלמ --

 םכי \ 8ת.1:ם. 152. | תלס קנווס תלוס 69. הלולב -- הלולל
 349. תררטק -- תררוטק 4

 83. רקב ןב , 232. | ליא -- לאו 14
 הלועל 4, 4

 34. דחא -- דחא ל 10. | תאטחל -- תאטהל 0.
 3%. םםימלשה -- םכימ , 8. ]1מ. 140. | םבליא -- * \ 170 -
 םביליא 1 260 -- םכילא 1, 9.7 ו 9 75, 90,100 1299

 136,181,244. - םכידותע 6, 9, 14, 17. 69: 75, 80, 84, 10 8,זוג,

 ז 2, 178. 196, 253, 260, 2 ; קצותוס 5

 -- םכידאתע 4.  םםישבב-- כ ,19--בכ טק.:85 3. | רוצילא

 -- רוצ ילא 9 -- בא ילא 10. | רואירש -- * ; 69 -- ןלח 9.
 36. ישמחה 2, 7 60, 10, זס, וז, 125,120 1%

 139,150,170,18ו,ו96,10, 600 תוּזָש. 4- אישנ , 9.
 ןועמש , סב. | לאימלש -- לאימולש 9, 17, 7%, 129, 6 7
 251, 2%2, 253, 260, 600 תוגזק. 674 -- לאמולש 7 ידשירוצ

 -- ידשרוצ ף, 81 -- ידש ירוש 89 -- 'דש ירוצ 5, 17,190:

 ף,136,152,158,160,176,177,22%, 227,228, 2בְ), 242,204
 271, 282, 288, 601, 602, 60ּב -- ! , 674-

/. 

 רחא 52 8. הלוע

4 ₪ 

 ולח 6%

 6 א ט א זק 20%

 = 5 ₪ כ. | = ה ההרה .סיעבש ףסכ דחא קרזמ קרלקשמ קדאמו שישלש
 --ררדרדד דד דדהחד -- 7 ה-ה-ה קרלולב תלס ושכיאלמ םשכהינש שדקה *רקשב "קש
 ₪ ₪ דר ה םרס ד |90 7-7 20 זראלמ בהז קררשע ץרחא ףכ" + הרחנמל ןמשב

 וב בוב = בוש ב 6-5. עמ ₪[ 2 = 81  חהא-שבפכ 'דחא-ירא-רקבי ןב דוחא רפי - !תררטק |

 ןשי אח רעשו --- - 7-77 220 ! ראטהל דחא כיזזע ריעש* |! קדלעל ותנש ןב
 םכידותע - - - םילא - - - - 7-77 7 23  םכידאתע השמח םכ*ליא םכינש רקב שכימלשה חבזלו
 ---ררררררירררררדרדרדחדה לאנתנ ןברק הז השמח ;דנש ינב םכישבכ קרשמח
 - --רררררררדי רדר ררידדחדה 24  ןלובז ינבל קוישנ ישילשה זכויב : רעוצ ןב
 עשו 2% מ ונברקו :ןליח - - --- - 2% [רחא ףסכ תררעק ונברק* !ןל*ח ןב באילא

 -רררררדיררררדירייוירההה עכיעבש ףסכ דחא קרזמ קרלקשמ קדאמו שכישלש
 = רה ררי הררי ההר ררדדררהד קרלולב תרלס םכיאלמ זכהינש שדקה לקשב הקש
 = הררה הר ההד הרה הההה 26 ! תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ ! החנמל ןמשב
 ----רררררררדידידרדדוחדהה 27  ותנש ןב דחא שבכ דחא א רקב ןב דחא רפ
 --רררררר דד החחה ריעשו - - = - - 28,20 חבזלו ! ץראטחל דחא םכיזע ריעש*א |: ץרלעל
 םידותע - - - - םילא - ---- 070777 שיד%אתע קדשמה םש*%ליא םכינש רקב טכימלשה
 --רררררדרירדידריידדחחהחה באילא ןברק הז קרשמח הנש ינב זשכישבכ קדשמח
 -- ריד רדר רה דרההד :ןליחח בנ 30 ןבואר ינבל אישנ יעיברה זכויב ; ןלאח ןב
 0 - ונברקו - - - - - 77-77 31 תוחא ףסכ זררעק ונברק* : רואידש ןב רוצילא
 ---ררררררדידיירדירייידד חח שכיעבש ףסכ דחא קרומ קרלקשמ האמו םכישלש
 ---רר-ררררדירדדרדדרודחחה קרלולב זרלס שכיאלמ םכהינש שדקה לקשב 'רקש
 -- רה הרר רייר רררירדדוחרהה 32 . ! תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב
 --ררררררררדי ריידר דדחהח 34  ותנש ןב דחא שבכ דחא 'ליא רקב ןב דחא רפ
 -- 2-7 הרה ה הדחה -7- רעשו - - - 34:35 םמלשה חבזלו ! תאטחל דחא םיזע ריעש* :הלעל
 - 7 חה 5 םידותע - - - םילוא - - - - - פכישבכ השמח םכידאתע השמח זםכ*ליא זכינש רקב
 - --ר-ררררדדירדיידְדחחחח ; רואידש ןב רוצילא ןברק הז השמח הנש ינב
 - - ה ההד ריד רד ד דה ה 36 ]ב לאימלש ןועמש יגבל .תטשנ .ישימחה .כויב

 5 הז ב צג <: 2 0 א אכפתו

 19. הלולב -- ו ,
 20. תרטק -- תרטאק 7. 21. דחא 2"-- ד |,

 22. תאטחל -- תאטהלר 363 101. | ל/ש0/ ףטסב טס זוגת-

 פגז ד 6א דא ומ 60. 1. 23. לאנתנ -- לאנאנ 7.

 2%. תהא ; 7- 28. דחא - דחאא 7.
 29. ינב -- הנב 127. | ןברק -- ונברק פל. | בנ < ןבכ 12

0 - 127 ,66 ,6% ,64 

 32. האילמ 12 45. םםויב -- םכויו 221 -- םכ |,

 ייטס "תק

 עב

 19. בירקה 5, 6, 9: 17: 69: 80: 84, 89, 95,108, 10111 ה
 120,136,150,185.186,193,12%, 196, 253, 260, 282 ; קזומס
 158.7%: תמתס 223. תא 80,100. | ףסכ ז"--ףככ ,.
 תחא -- הלקשמ תחא 80.  האמו --ה ,\ 8ת.1!מ. 152.  הלקשמ
 ---הלקשמו 674. = קרזמ -- ףסכ קרזמ 18%. = דחא -- ד , 8.1.
 162.  ףסכ 2", 109. | לקש -- ל קגמס ק 95. | םכהינש --
 כ , 8. 11. 2 תלופ 4. :
 20. תחא --ףסכ דחא קרזמ הלקשמ לקשמ האמו םכישלש תחא
 לכש םביעבש פְפ. הרשע -- הרשע אלמ 109. = בהז ,176--

 ב , 8ת.[ום. 152. | תררוטק 4
 קנז. רקכ 7 ותנש - ו ,69-

 קונתוס 0.
 22. ריעש -- ריעשו 10. | םביוע -- םכ \ תת. גת. 4

 21. םבימלשה -- ה \ 6. = םםינש -- םכינשב 200. = םבליא -+
 =בוליא 18, 125, 248, 260, 270 --= םבילא 1, 0, 17, 69: 75: 49
 89. 90, 10, 136, 181: 674 : חט 7. השמח 1"-- השמח
 םבישבכ 18. | השמח םכידתע , 271. | םםידותע 7.69.
6 ,193 ,191,100 ,166 52,ָ,, ,1089 ,84 ,80 

 223, 232, 253, 260, 674 : קוגותס 1בֶ) 0 10100 13%, 144-
 השמח - - םכישבכ , 151. | רעוצ ןב לא גת. ג 6

 24. ישלשה 674. ןלובז ₪ ןולבז 9.
.674 ,60 ,288 ,260 ,112,152,181,106 ,108,100 ,84 ,80 

 2% ונברק 515 80. | תרעק ₪8 899 -- תערק 674. | ףסב 1"
 שבישלש -- םכישלשו האמו -- ו ,-.
 הלקשמ -- הל . 8. 110. 132 -- הל כ. 146 0. .םכיעבש --
 זכי , 8ה.]1ת, 152 -- ל 5 םביאלמ , 1 תלס -- תולוס
 פג -- תלוס 6.136. | הלולב , 18.  ההנמל --ה ,המ.11ם. 2.

 הלועל 69 1 3

 7" --ףסבא 95-
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 -- ה הח הד ה ההדחה ה חה נוק ---- - 37  האמו םכישלש תחא ףסכ תרעק ונברק* +: ידשירוצ

 ור יי ריס אקי ד - שדקה לקשב לקש םכיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ

 ה 5 + ל טק ל לוק ו 38 ףכ :החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ שכהינש
 0 = = רי 39  רקב ןב דחא רפ ! תרטק האלמ בהז הרשע תחא

 ףעשו == --7 ה רה 40 ךיעש* :זרלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא יא

 ₪ תיכו ככול שר 0060 41  םינש רקב שימלשה חבזלו + תאטחל דחא סיוע

 06% לש - םידותע - - - .םיליא הנש ינב םכישבכ קדשמח םכידאתע השמח םאליא

 4: -- ו 0-4 - 42  םויב ; ידשירוצ ןב לאימלש ןברק הז השמח

 שה = -רר = - דש כ = - 44  ונברק= !"ראועד ןב ףסילא דג ינבל אישנ יששה
 0 ה-6 וה ו ג דחא קרזמ הלקשמ האמו םכישלש תחא ףסכ תרעק
 = ה הל ך ההחופ ה ה דול וס ה זכיאלמ זכהינש שדקה 'לקשב לקש וכיעבש ףסכ
 9 < "דוד וא חה 0% 5-0 44  בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב תלפ
 ו-5 ב - 7-7 3הה 45 שנכ דחא ליא לקב ןב דחא -רפ .! תרטק קדאלפ
 = דה הד ד ריעשו - - - 77-77-7507 46: תאטחל דחא וכיזע ריעש* : הלעל ותנש ןב דחא
 םםידותע - - - םילא -- -- 00070777 47  םידאתע השמח םכ*ליא זכינש רקב שכימלשה חבזלו

 50---| <ד--(שן =ק דרס ה-0 ףסילא ןברק הז השמח קרנש ינב כישבכ קרשמח
 ג 48  [כירפא ינבל אישנ יעיבשה זכויב : לאועד ןב
 בו < ונברקו - -- ---7 7-77 49 זרחא ףסכ זררעק ונברק% ! דוהימע ןב עמשילא
 = -רר הרר רררררררררדרחההה - םכיעבש ףסכ דחא קרזמ קדלקשמ קדאמו םכישלש

 --רררדרריררירירידדדדהה - קרלולב זרלס .שיאלמ שפהינש שדקה לקשב "רקש
 ו 50 !  תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ- : החנמל ןמשב
 ₪7 ]הש - דה ה | | ה-7 51  ותנש ןב דהא שבכ דחא 'ריא רקב ןב דחא רפ
 שרד הרה ה ה 7 ה ח ריעשו - - - - - 52.53 חבזלו : זראטהל דחא כיזע ריעש< |: ץרלעל
 = - - םידותע - - - םילא - 7-07 7-7 - השמח םכידאתע השמח ם*ליא םכינש רקב שכימלשה

 ו. ןב .עמשילא ןברק ץרז רשמח .קדנש ינב זכישבְּב
 =- רייר רריררדירדדורח-רח 54  חרשנמ נבל צישנ .ינימשה שכויב ! דוהימע
 -- 77-77 ד ונברקו - - - - - - לאאלמג 55  זרחא ףסכ תרעק ונברק< : רוצהדפ ןב .לאילמג
 ------רדדדיידדחח ---77 לקש שכיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו סבישלש
 - ---ר-ר-ריירדרדדדדחחרח ןמשב הלולב תרלס שכיאלמ שכהינש שדקה ירקשב
 --- ה ה ה הד ההרה דרה הההח 56 !תורטק זדאלמ בהו הרשע תחא ףכ : קדחנמל

 גו לגג: עתסל:סא. אפ.

 47. חבזלו ₪2, 6 17%. | םבליא -- םכ , 111 -- 2 166--
 =ביליא 193, 260 -- םבילא 2 7% 46

 150,181,244. השמחה 1" קממס השש 2.  השמח םכידתע ,
 124 םכידותע 4, 6, 9, 69, 80, 84, 5,

 193, 106: 244, 252, 260, 282 ; קז!תס 139, 4. םבםישבכ =

 כ \ 8ת.1:ם. 152. | ףסילא -- ףסאילא ,%5
1 

 48. םבירפא ינבל , ג.
 דוה ימע 4.

 49. ז-ררעק ₪ תרערק 4.

 דוהימע -- דו ,, 8ם. 11ה. 152 --=

 האמו -- ה \ חת. ]ו 12

 ףסב 2%, 80. = םביאלמ -- םביאילמ 1סָג -- םבאילמ 6. | תלפ
 -- החנמ תלס גג1 -- תלופ

 50. תרחא , 217. | האלמ -- ה ;69. | ררוטק
 51.ןב "178. | שבכ -- םכישבכ 132. | הלועל 6

- ,120 

 52. 00 , םביוע , תאטחל 2.

 53..השמח םבליא , 80. | םבליא -- םביליא 260, 280 -- םבילא

 75.129,136.150,181,1;1,0,18,69ס244ָ. | השמח 4
 םכידתע -- םכידותע 4, 6; 9, 84, 108, 111, 120,181, 190

 196, 252, 253; 260 674 -- ד [טק.ג35 139. | הנש ינב םכישבב

 השמח , 6. = :חנש ינב םבישבכ \ 80. | הנש -- חנש 5.
 השמח -- םכילא השמח 80. | הז 9 4.

 54 ינימשה 2.186 175 -- ינמשה 9. | השנמ , 80 -- םבירפא
 7 ןב ,7-. רוצהדפ -- רוצ הדפ 5, 9, 17: 75:

2409 ,227,216 ,220 ,100,136,139,152,158,160,176,177,186 

,602 ,601 ,288 , 271 ,264 ,260 

 55- ףסכ דחא קרומ , 6. דחא -- ד , 8מ.[!ם. 152.  לקש
 9. םכהינש -- םכה , 8ת.11ת. 152. | הלולב -- ה , חח, ות.

 152. | ןמשב ,6
 %6. בהז ,170. | האלמ -- ה טק. 6

 49. האילמ 2
 41- לאימלש ₪ ליאמלש 64 --ףסילא 5.

 שס. 42, 43: 44: 45: 46. 47 \ 1-
 64. לאילמב 61, 63, 64: 65, 66,183, 221 ; תטתס 7

 ידשירוצ -- לאועד 1.

 ד רעמה חשב נטד וענה בנק לש 0 ה ד 5 יו צה 0 0 0 0 00 008 0 ו ו ו ל עב וכ דד

3 

 27. זררעק < תרערק 4. הלקשמ -- שמ הלקשמ 100.

 קרזמ ₪ק.:3. 82. | ףסכ דחא קרזמ , 6. לקשב -- ל

 םכיאלמ , 9 -- םביאילמ 5. | רלוס
 48. 00. , 106. | בהז ; 80. | ררטק -+ תרוטק זֶסַג - ר

 טק.
 29. ןב 1" 5
, -20) ,40 

 1:ה. 152 -- 00. 11.

 41. םבליא -- םביליא 193, 260 -- םכילא 69, 79. 0,

 . 120,112,136,181.  םפידותע 4, 6, 9: 60, 80, 84, 95, 14

 120,139,181,190,191,196, 253,260, 282. השמח הנש ינב
 .80. | הנש ינב \ 9. | הנש \ 56.  השמח 3", 15. | לאימלש
 -- לאימולש 6,9, 17, 19, 129, 136, 253, 260, 674 -- לאנתנ 0.
 ידשירוצ -- ידש ירוצ 5, 9, 17, 84, 100, 125, 02

 177,190:,176, 216, 264, 288, 601, 602, 603 -- ר/וצ

 42. ישישה 18,60,260, | אישנ -- יאישנ 151. ףסילא -

 ףסאילא 4, 60, 75, 80, 100, 120, 132, 152, 19 -- ףא'לא 4.
 ןב 9 136 -- רב 4.

 43. תרררעק < תרערק 674. | דחא קזנתס תחא 4
 םכיאילמ 1ֶסָּב. | תלפ -- תלוס זסָג, קזוזגס

 44. בהז , 17 -- ב +.

 45. רפ טק. 4
 2 הלועל 8, 1

 46. 62010. 111,237 == גת,

 תראטחל 98 2

 ליא (סז6 לא 4.

 דחא , 5.
 הלועל +

 זראטחל -- ת

 ליא -- ליאו ף. | שבכ , 129 --ש ,

 ףיעש -= ריעשו
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 ותנש ןב דחא שבכ דחא 'ריא רקב ןב דחא רפ

 ! ;ראטחל דחא שיזע ריעש% ! ;רלעל
 השמח ספיד*אתע השמח םכ*ליא םינש רקב שכימלשה
 ןב ילאילמג ןברק קדז קרשמח קדנש ינב םשכישבכ
 ןדיבא ןמינב ינבל אישנ יעישתה סכוב |: רוצהדפ
 האמו םשכישלש תחא ףסכ תרעק ונברק* : ינעדג ןב
 שדקה לקשב לקש ופיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ
 ףכ + החנמל ןמשב .הלולב תלס כיאלמ םכהינש
 רקב ןב דחא רפ ! תרטק האלמ בהז הרשע תחא
 ריעש% !:  קרלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא
 זכינש רקב טכימלשה הבזלו + תאטהל דחא םיזע
 קרנש ינב סכישבכ השמח םכידאתע השמח םכ*ליא
 זכויב ! ונעדג- ןב ןריבא .ןבהק -- רז .הרשמה
 ונברק% : ידשימע ןב רזעיחא ןד ינבל אישנ ירישעה
 דחא קרזמ הלקשמ האמו סכישלש תחא ףסכ תרעק
 שכיאלמ םפהינש שדקה *לקשב 'לקש כיעבש ףסכ
 בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב תלס

 שבכ דחא יליא רקב ןב דחא רפ ! תרטק האלמ
 : תאטחל דחא םכיזע ריעש* ! הלעל ותנש ןב דחא
 קכיד*אתע-השמח םכ*%ליא םפינש רקב סכימלשה חבזלו
 רזעיהא ןברק הז השמח הנש ינב כישבכ קדשמח
 ינבל אישנ כוי רשע יתשע שכוב |: ידשימע ןב
 תחא ףסכ תרעק ונברק<= :ןרכע ןב לאיעגפ רשא

 זכיעבש ףסכ דחא קרזמ קרלקשמ זראמו :כישלש
 קדלולב תרלס זכיאלמ זכהינש שדקה לקשב לקש
 :'תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב
 ותנש ןב דחא שבכ דחא ריא רקב ןב דחא רפ
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 6%. םבליא -- םבוליא 260 -- םםילאלא ,8
 136,150,170,181,244. | םבידתע -- םבידותע 1, 4. 6,

-- 270 ,260 ,244,251 ,106 ,80,108,111,120,181,100 ,84 ,80 

 תיכיתקתע 1 30--  ,םכישבב = שו ים 119 02. = הנש

 ןברק -- ונברק 181. = ינעדג ןב ןדיבא ₪72.24. 80. | ינעדנ ןב
 --דג ןב [טק.145 8 | ינועדב 0, 18, 60:75: 4, 0

 189, 193: 196,244, 248 -- ירעדג 4

 66. (001ת1ם404 66,67,68,60,70,71 (1ם ףט1פונפ (טמ<6ל 5 66]

 101018 [גםז 215, 1 4- ירישעה -- ירשעה .ז -- יעישתה 0.

 ידשימע ןב רזעיחא ןד -- ינועדג ןב ןדיבא ןימינב 80. | ןד ,14.
 ידשימע -- יד , 8ת. ומ. 152 --'דש ימע 9. 89. 0, -- 1%

,271,283 .. 6 .177 

 67 ספ וז = תרקא |, 150 ו דחא

 --ד,182 --28 9%--תחא 22%.  ףסכ 2"-- לקש ףסכ
 שדקה לקשב לקש םכיעבש טק.46 17%. | םםיעבש

 תלפ -- החנמ תלס 309 --תת טק. 191, 6118305 102 -- תלוס 4
 68. האלמ --- הא , 8. ]:ם. 182. = תררוטק 4

 69. דחא 1%-- תחא 674. | הלועל
70. 0. 0 

 71. םכליא -- םבוליא 260, 270 -- םםילא ,6%0) 7

 129,116,150,181,193, 244. םכידתע -- דותע 5מ. [1ה. 2

 -- םכידותע 4, 6, 9, 80, 84, 108, 111, 120,181,1ף0,106.

 2%3, 260 ; קז!תס השמח הנש ינב םכישבכ , 4

 הנש ינב , 196.  השמח 3%-- הש , תת.[ות. 150. ןברק --ןז
 5ם. ומ. 152. | ידשימע ןב רזעיחא -- ינעדנ ןב ןדיבא 4. | רזעיחא

 -- עיחא 8. [1ם. - ידשימע -- ידש ימע 12%, 173:

 177, 264, 271, 283 -- דש [טק. ג 4

 71 --77. ןברק הז - - (6 ) - - רזעיחא ,6-

 72. רשע , 129 --הרשע ָג2.  םכ" 15.  לאיעגפ--י ,4

 73. תררעק -- ת חח. !ום. 152 -- תערק 674.  'האמו --ו ,

 60. | הלקשמ , 6. | קרזמ -- ק , 0ח.1וח. 162. | םכהינש --י
 19. | םביאילמ גָפָב. | רלס -- תרלופ זֶסָּג -- תר צאת קב
₪ .0 16 

 75- דחא 1*-- תחא 4.

7 

 ליא -- לאו 674. | הלועל

 א ש א...

7 
 58.59 חבזלו

272 

610 4. 

8 \ 

 א וש ףיעשו - - - = =

 - - - םידותע - - - םילא = - 077077 -
 - - לאאלמג - ---- רד הההח

 - - - םימינב - - - - 'עאשתה - - 707077 |
 - הר 7-7 דחא - - - - ונברקו = - - -

 < ד דה הרס ה רה 77 ההד ןהינש

 שו לה רכוב צה | ושש ="

 ב - םכידותע - - - - םיליא

 וו השיבה כ-5 ₪ ל

 ו - - ריעשו ------7 777
 םכידותע - - - םילוא - - - - = 7-77 ד

 --ד ה ההד ונברקו - - - - - לאאעגפ - -

 5. ג 4%

 = 9. לאילמג -י ,1-
 60. יעישתה 61, 66,127,6%. - 'נועדנ 61, 63, 64, 66, 7:

4 ,181 

 61. דחא 1"-- תחא 64, 6%, 163 0.
. 127,193, 6 0. 

 6%. םביליא -- םכאיליא 2.
,181 

 66. ןד -- ד 0.186
 67. .הלולב -- ו ,1-

 71. ידשימע -- הדשימע 127 -- מע טק. 4

 72. סת. 5 63.  יתשע -- התשע 64, 2.
14 ,60/27 

 73. האמו , . 75. ותנש -- 1 טק. 8 4.

 ןהינש -- םכהינש
 64. ריעשו , 2
 ינועדג .61, 62, 64, 65: 65 73

 ידשימע =- הדשימע 5

 לאיעגפ 63: 59

 אתה

 57. רקב --ןב 84. | ליא 8 2.
 הלועל 4,669,193: 279. 280 ג קנס 0.

 58. ריעש -- ריעשו 80 .דחא -- דחאל 9.
 59. םבינש -- םכי 88. 11מ. 1: םבליא -- םםבולוא 260 -
 םבילא 1 9. 18: 69: 75: 99, 109. 120, 136, 168, 181, 244, 0

 םבידתע -- םכי , 8. ומ. 12 -- םכידותע 4, 6,

 דחא שבכ ,0-

 תוגש
 84 1, 196, 253, 4. השמח 2" 2
 וכ הנש ,15ל. השמה 37,170-- השמח ש 120-
 השמחו 1פְפ. | רוצהדפ ןב לאילמג ₪0ק. :35 171. | רוצהדפ --

 רוצ הדפ 5, 17, 84 8; 139, 152, 158, 160, 176, 177, 186,
,602 ,601 ,288 ,271 ,264 ,260 

 .*60. יעישתה -- יעשתה 170 -- עישתה 110 -- טק. =
 18, 6 80, 84, 108, 100, 120, 18 2 196 4. , ןמינב -- ןימינב 69,136 -- ןמניב 9. ןב ,- ינועדג 9
 1. תרחא , 1. האמו -- ה , 2 דחא ,: שרקה --

 תלפ -- החנמ תלס 2.
 דחא 1%-- תרחא

 ליא -- ליאו 674. | דחא ג

 ש ,1ף2. | םביאילמ 4.

 רקב ןב רחא < דחא רקב ןב 6.
 נק. 244.  הלועל 1- |

 64. זע ריעש גק. 24 101, | תאטחל -- ת 8. 1. 2.

 - .63. ןב דחא רפ ק.135 0.



- 

 םכיתש 2% טק. דג
 ףסכ תחאה הרעקה טק.
 דחאה קעתס

 םביפלא

 81202.7 בה

 8%. האמו --הלקשמ האמו 0.
 136. | תחאה ,15. | םכיעבשו - ו ,90-

 לכ ףסכ < 4.
 טק. 8 14. לקשב -- ל 5. ות, 2.

 86. תופכ -- ו ,108,110.  בהז ,18%. םםיתש -- םכ ,6
 תאלמ -- תואלמ 4, 5, 6; 9, 108, 100, 22%, 2206, 253, 260 ; קזוזס

 2,99,128,155 -- האלמ 80. | הרשע הרשע תרורטק ,4
 הרשע 2%"-- ה , 08.1ות. 1%2 -- ה הרשע 109 -- בהז 6.

 תופכה =- ו , 168,2%2,603. | םבירשע -- םבי

 טק. 8. האמו -- ה ,9-

 87. רקבה --ה 6. הלועל 4, 69,193 : םטמסס 4 םבליא

 232 --'* ; 157 - םבילוא 193, 248, 260 -- םםילא

 60: 75, 109, 132, 136, 150, 181, 226, 244,674. = םבינש 2" 4.
 הנש נב ה 5 הש סו םכינש 3%-- םכ טק. 134=

 יריעשו -- ו . 109: 674 -- ריעשו 69. | םכינש 47 558
 88. חבו רקב לכו ₪0ק.286 15%. לכו --ו , 180 -- לכלו 4

 רקב -- רקבה 80,151 --שרקב 196. = | םםימלשה -- ה ,
 העבראו -- ה. 17 -- א !ס6 ע 18. = םבליא -- םביליא 8
 253,260---םםכילא 1.9; 19, 69; 75. 181,193.244,80,100,15%,
 674. . םםישש םבידתע , 157. | םבידתע -- םכידותע םכינש זוז

 -- םכידתעו 1--- םכידותע 42 6, 9, 69: 84, 108, 132,155,181ע |
 226, 263, 260,674. םכישבכ -- םבי , חת.]ות. 152.  הנש , 4.
 תכונח 4,9,674. ירחא חבומה ₪0ק. 86 16%.  ירחא ---םבויב

 95 -- 0ע.180 4 -- 8

 8. אובבו 226, 240: תוגמס 615. | השמ -- רבדל השמ 0.
 דעומ ₪ק.187. 75. תא -- א טק. 6 169. לוקה -- ו 99

 60,1%1,1ד. - וילא ,157. | תרררפכה קאועגס תרופכה 0.
 תדעה ןרא לע רשא ,190. = ןרא -- ןורא ה גזג -- ןורא
6 0 .1099 :94 ,89 .84 :75 :69 :17 
,284 ,270 ,260 2452 ,244 ,239 ,227,232 ,22% ,181,134 

 601, 603, 61%, 6743: קוותוס 2, 80,124. | תודעה =, 9

,0% ,251 ,219 ,212 ,226 ,13 ,152 ,116 ,112 ,10 ,108 ,84 ,80 
 600 זוז. 674 ; קזנתוס 2, 180 2. ינש ןיבמ -- ינפ לעמ 4.

 ןיבמ -- + ; 69. | ינש -- םכינש 8. | םכיבורכה

 132,193, 226, 212,244: 6743 ננהס 5

 * דחא ולד -- תחאה 674, קעונמס 4.

 208 5 4 א שש / שנז

 "ושוב קל 24 2/2>ז= ריעשו - - - - 76.77 םימלשה חבזלו :תאטחל דחא םיזע ריעש* : הלעל

 ---דד ד םכידותע - - - םםיליא = - - - - שכישבכ השמח םכידאתע השמח זםכ*ליא םכינש רקב
 5 ו סאצנתפו-ישוש ב שוב : ןרכע ןב לאיעגפ ןברק הז השמח הנש .ינב

 ₪ באש -- ה-77 78 ןב עריחא ילתפנ ינבל אישנ פו רשע סינש םכויב
 ------רדדרדרחחה ונברקו ---- 79  חדאמו םישלש תחא ףסכ זררעק ונברק* > + ןניע
 ---- ריד ידיי יווורדחדדה שדקה לקשב לקש זכיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ
 -- רדר ה הדחה - 80 ףכ :החנמל ןמשב הלולב תלס שכיאלמ םכהינש

 - - רה ריידר ררחדח -- 77 81 | רקב ןב דחא רפ ! תרטק האלמ בהז הרשע תחא .
 ריעשו - - - 7-7 77-77 חח 82  ריעש% ! קרלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא יא
 - ה דה רה ההד רה הדחחח 83  םכינש רקב שפכימלשה חבזלו ! תאטחל דחא יזע
 2-2 -הה 777 שכידותע - - - - םיליא הנש ינב םפישבכ השמח םכיד*תע השמח שכ*ליא
 = - ה -ה -ד דד ד 77 ה 84  תכנח תאז ; ןניע ןב עריחא ןברק הז השמח

 -- 7-7 דררה הרד דד ה ה חח ילארשי יאישנ זראמ ותא חשמה כויב חבזמה
 --ררררררר דיר רדר דרה הח תורעק רשע זכינש ףסכ יקרזמ הרשע שכיתש ףסכ תארעק
 - ריר ריר יירד ירררההח 8%  הרעקה האמו םישלש :! הרשע שכיתש בהו תופכ
 =- 7 07 רד דה הח ףסכה - - - זכילכה ףסכ לכ דחאה קרזמה םיעבשו ףסכ* תחאה
 = ור בקש רד הד ה ה 777 86  בהז תופכ + שדקה לקשב תואמ עבראו סכיפלא
 2 כ כ = ₪7 תואלמ - - - - - - ףכה קדרשע הרשע תרטק ת%אלמ הרשע םכיתש
 7-7 דה 7 הדחה ! קדאמו םכירשע זרופכה בהז לכ שדקה ללקשב
 = = - םילא - 7-7 707 7777777 חה 87  םינש םכ*ליא טכירפ רשע םכינש הלעל רקבה לכ
 = - 777777 הההחה יריעשו שכתחנמו רשע זכינש הנש ינב טכישבכ רשע
 - - הרה ה-7 רד ה ה ההח 88  שכימלשה חבז רקב לכו ! תאטחל רשע םכינש כיזע
 םכידותע - - - םילא -------7-7ד7 זכיד* תע שכישש עכ%ליא םכירפ קדעבראו םכירשע
 = - הד ריח ד רררדחח חבזמה תכנח תאז טכישש הנש ינב סטכישבכ םכישש
 -- רייר 77777 החה 89  דעומ "דהא לא קרשמ אבבו ! ותא חשמה ירחא
 - --הרררררר רד דריררדההה עמ ללא רבדמ לוקה תא עמשיו ותא רבדל
 זכיבורכה - - - - תודעה ןורא - - - - - - - זכיבארכה ינש ןיבמ תאדעה ןארא לע רשא תרפכה
 ו : וילא רבה

 5 שב תם דקפ ₪ 0 ד אעפפא.

 לד. לאיעגפ 63, 65, 66. 127, 1
 53. ןברק -- רק קת. 7.

 84. חישמה 61, 64, 65, 127, 181, 1. תורעק =- ו ,

 8%. הרעקה -- ע , 65. | תחאה קאס דחאה 6%.  ףסכ -- ףסכה
 127. שדקה לקלשב 7: 8ל. יריעשו -- םביריעשו 1.
 88. עבראו 127,64,6%. | םכידתע 36311005. | הישמה 2

 . 7 80. ןיבמ -- + 5.

 תקתפעב

 6. (00-, ,0- ריעש טק. 136. ף-
 77. רקב -- ר , 5ת.1ומ. 152. | םבליא -- * , 157 -- םבילאב

 18 - םכוליא 260 -- םכילא 1,9: 60 75: 9
 193, 244,600 תוגזק. 674. | השמח ו", 9. | םבידותע 9
 60, 84, 1089, ,2 181,100, 244, 2%3, 600 תוגז8. 4.

 הנש -- םכינש 111. = ןרכע ןב 1.
 78. םבינש ,151. | םכ" 109. = ינבל ₪6 ינפל 4

 ןניע - י, 9 11 201.

 79. ונברק -- ינברק 7.

 --ק 152. דחא -- תחא 4.
 80. האלמ -- האילכ 5.

 81. ןב , 223. דחא 0,
 הלועל 4, 69,193 3 קונזמס 4, 4.

 82. סת. , 100, 184. א םביזע ריעש ₪ק.13= 75. ריעש
 נק. 4 101." טחל דחא םביוע תק. 84 14.

 93. םבליא -- םבולוא ס3,260 -=- בילא 1, 9.18. 699

 129, 136,181,244,674--'.170 השמח :", 9. | םכידותע
 45 6:0: 69.84,108,111,120,181,103,251.674. השמח 2"

 9. נב הנש ,: ןברק -- ן טק. 3

 ןניע - * . 69 1.

 84. ררכונה 9: 60,120,674. | השמה -- חשמה חבזמה זז.

 ותא קהפס ותוא 2. - יאישנ --יאשנ 674. - לארשי--י 0.
 14. 75. - תרעק טוג 89 -- תורעק 4. 9, 253, 260, 264: קוס
 82. הרשע --ה ק.זג6 14. רשע םכינש ףסכ יקרזמ , זז.
 ףסכ , 170 -- תרחא ףסכ 19.: | םבינש -- םכיתש 69 -- םכינ

 (טק. ג 2. | םכיתש בהו תופּכ טק.145 14. | תופכ -

 תרעק , 69 -- תערק 674. | קרזמ
 ןמשב , 4

 שבכ ₪ק.2%0 14.
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0 

 ךתולעהב | קרשרפ

 ןרהא לרא רבד !רמאל קרשמ 'לא זדוהי רבדיו
 ינפ לרכומ לא תארנה תא ךת*לעהב וילא תרמאו
 לא ןרהא ןכ שעיו ! תורנה תעבש וריאי הרוגמה
 קרוהי קדוצ רשאכ היתרנ הלעה הרונמה ינפ לומ
 דע בהז השקמ הראנמה השעמ הזו : ;רשמ זרא
 רשא קדארמכ אוה קדשקמ קר*חרפ דע< קראכרי
 ! קרראנמה תרא השע ןכ השמ קרא הוהי קרארה
 ךותמ שכיולה תא חק !רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 םשכהל קרשעת קדכו !םכתא תררהטו לרארשי ינב
 לע רעת וריבעהו תאטח ימ שכהילע הזה שכרהטל
 ןב רפ-וחקלו .: ורהטהו םשכהידגב וסבכו .שרשב לכ
 רקב ןב ינש רפו ןמשב הלולב תלס  ותחנמו רקב
 להא ינפל שיולה זרא תברקהו : תראטחל חקת
 תברקהו : לארשי ינב תרע לכ תא תלהקהו דעומ
 זכהידי תא לארשי ינב וכמסו הוהי ינפל שיולה תא
 ינפל .הפונת םכיולה תא ןרהא ףינהו : שםיולה לע
 : הוהי תדבע תא דבעל ויהו לארשי ינב תאמ הוהי
 השעו סכירפה שאר לע םפהידי תא וכמסי םכיולהו
 רפכל הוהיל הלע דחאה תאו תאטח דחאה זרא
 ינפלו ןרהא ינפל שיולה תא תדמעהו :םכיולה לע
 תרא תלדבהו |: הוהיל הפונת שכתא תפנהו יינב
 ירחאו ! זכיולה יל ויהו לארשי ינב ךותמ םיולה
 תרהטו דעומ להא %%%% תא דבעל זכיולה ואבי ןכ
 המה םכינתנ שכינתנ יכ : הפונת שכתא תפנהו שתא
 רוכב שחר לכ תרטפ תחת לארשי ינב ךותמ יל
 רוכב לכ יל יכ : ייל שכתא יתחקל לארשי ינבמ לכ

 פ

 -- םכ, 150 -- ר סא טק. 4 וסבכו -- וס 7
 129. | םבהידגב -- םנכידגב

 8. רקב 1%, 7%. | ותחנמו -- התחנמו 227. הלולב ---
 הלולב החנמ 6. | ינש -- יניש 1, 4, 17, 132,193, ִּ

 ןב 2", 95, 12) -- רב !סעצ6ס 6
 ף. 60. , 126, 158, 4 ינפל קזותוס הוהי ינפל לק =

 חתפ ינפל ג. | תלהקהו 10166 18" ף --- קזותוס תברקהו 4.
 9, 10. ינפל - - ( זס ) - --לחא ,

 10. תרא 1%-- קנוומס לא 4
 נס,1:ז. הוהי - - (12) - - ןכמסו נז

 11, םביולה תא ןרהא ףינהו , 84. - .ןרהא , 244 -- םכיולה ןרהא
 4. - הפונת --ו , 18. | ינב 5 ף. < לארשי --'רשי זֶסָג ==

 לא , םמ.1גם. 152. ויה ,111. | תדבע -- ןכשמ תדבע ו.
 הוהי -- (6) -- תאמ קמתמס 215 1.

 12. וכמסי 51:85 1. דחאה 1%-- קמתוס תחאה 1% -- 5

 80. | תאטח , 84. | הלוע 4, 60, 84, 109. = םםייולה
 13. תרא , 109.  םכתוא 2%3.  הפונת --ו 100 -- ה 7.
 135 ). הוהיל \ 200 -- הוהי ינפל 69, 80, 100, 2%

 181,223, 241: 251,260, 600 תוגעפ. קננתוס 75 ; (סעז6 10

 -- הוהי אאאא 6 -- הוהיל ינפל 11 -- ינפל הוהי 7.
 הוהיל בו-,- בו תו

 14 ז-רלדבהו -- ו ,-

 םביולה - - - - ךותמ טופ
 15. ןכירחאו 5,152, 155, 158, 177, 186, 198, 199, 200

 226, 227,228,239,244,260. - ואבי--', 95,158. | דבעל
 190. | תרא \ 223,616 -- [רדבע תרא 6,199. | םכתא קזותס

 םכתוא 83. | םכתא תפנהו , 80,170. | תפנהו טק. 4 ז-

 םכתא 2", 17 -- םכתוא קזנתוס 2 הפונת -- ו ,(4 4

 ירחאו 36 לכ 2" 60.17 [0ק. ג 2:

 16. םפינתנ 1%-- םכינותנ 9,18,226. | םכינתנ 2", 0 ---
 םכינותנ 6, 19, 226, 264 יל 1"-- ןל 91. ךותמ -- ךותאמ

 וזו, | רוכב םכחר לכ תרטפ תחת ₪. 185 1%5. תחת --
 לכ תחת וזוז. | תרטפ -- רטפ 0ק.זג: 10%. רוכב -- ו , 6-
 10ס,136,181,282. | לכ ל" 60, 80, 84. | ינבמ -- ינבב 69 .

 84, 158, 600 תזה. --ינבמ ינבב 196. | יל 2%--ל טק. זג

 תרא קזנחס לא

 ןס
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 5, 90400 איה = הדוחהפ +דע וקשה
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 = כ-2 42 ל /- הש < 0 יוהי < ==

 5 - הרבע 5 - =
 וי וי יש 2 =

 כ רופ רוכב לכ תחת < - - - = ב כך

 = דד חד דד ד ד דחה ינבב %%

 ל 0 -

 ז. השמ -- השמ אאאא 3..ינפ \ 64-
 4. היחירפ 1

 7. יה -- הזה 61, 63, 64, 65, 1
 5. הלולב 2.

 10. הוהי , 63-

 6. תרהטו -- ה , 6
 ורהטהו -- ורהטו 1.
 9. תלהקהו -- תלקהו 1.
 זז. ןרהא ,- 16. םכחר ,.

 ךאס(6601 (זגת1כס1ו0 ום '10א60 1160. ט6] 531. 1ם 00. 4.

 =--לבמ לכ רוכב  ,כחר לכ  תרטפ תחת --- 9.
 = ורב רה רטפו !=ככ " !כב תחת <===->י 6
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 תת פכ פג

 ז. רבדיו טסא תוג]סת, 66 סזמ404 ; 102,136 -- ץ0+ תוג]סז ;

 הקש 1-0 125, 11 1 0 177, 200, 271, 277 279: 2

 284, 286, 100 1 -- , +. רמאל , 244-'

 2. ךןתולעהב 222. 5 .יתורנהו 1.6 90,-17: 609 75 840 09 5
 100 זזז,120,112,152,160,181,196,228, 217,253,

 601 ; קעותמגס 4. הרונמה --- ו \ 12 4, 6, 0, 18, 60, 80, 81, 2

 9,108,100 11ז,ז36, 139, 150,158, 166, 168,196, 2207

 219. 253--) קממס ר 2. | תעבש -- תעבשל 9%. | תורנה ,

 196 --ו ב 2,15,18,60,111,150,158,237 ; קונתס 480.

 3. הרונמה -- ו \ 1 42 5: 6: 9 18: 75: 80, 81, 84, , 1 זז

 128,116,150,168,180,190,244,2%3. - היתרנ -- היתרנ תא

 4, 80 -- היתורנ 9, 17, 129, 112, 136, 103, 1.

 4. הזו --הזו השעמ 120--(טק. ץג5 ף. | הרנמה 1*--הרונמה
 ז7,132,168,193,106,260 ;) קתותס 120,8,81,12%.  הכרי--

 הכירי 60, 260 -- 1016 יכרי 24. דע 2" -- דעו 18. 60:

 84,158,198,2485 - אה-אה 7 72

 150, 200, 222, 242, 248 ; ןז!תוס 860. הארמכ -- הארמכ השעמכ

 הרנמה 2%-- הרונגמגה
 122, 260 ; קצותגס 0

 5. רבדיו  -ר ,(. ו םעשנתיא 240.

 7. כהל \ 198; 189 - בבל זִלָג. | םכהילע -- * ג כ

 181. | וריבעהו -- . 69. | וסבכו שכר ₪0ק. זג5 83. | םכרשב

 - וזז. | הוהי -- רהב הוהי +



111. 

 רוכב לכ ית*כה זכויב המהבבו םכדאב לארשי ינבב
 זרא חקאו !יל םתא יתשדקה שירצמ ץראב
 תא הנתאו : לארשי ינבב רוכב לכ תחת םיולה
 *לארשי ינב ךותמ וינבלו ןרהאל סינתנ כיולה
 רפכלו דעומ "להאב לרארשי ינב תדבע תא דבעל
 תשגב ףגנ לארשי ינבב היהי אלו לארשי ינב לרע
 יככו ןרהאו קדשמ שעיו + שדקה ללא לארשי ינב
 תא הוהי הוצ רשא לככ זכיולל לארשי ינב תדע
 ואטחתיו : לארשי ינב שהל ושע ןכ כיולל השמ
 קרפונת שתא ןרהא ףניו םכהידגב ופבכיו כיולח
 ירחאו : םשרהטל ןרהא םכהילע רפכיו הוהי ינפל
 דעומ יכהאב שכתדבע תרא דבעל שיולה ואב ןכ
 קרשמ תא הוהי הוצ רשאכ וינב ינפלו ןרהא ינפל

1 

 .יחשמ לא הוהי רבדיו - + שפהל רשע -ןכ םידלה לע
 הנש סכירשעו שמח ןבמ זכיולל רשא תאז :רמאל
 ןבמו + דעומ להא תדבעב אבצ אבצל אובי הלעמו
 ! דוע דבעי אלו הדבעה אבצמ בושי הנש שםישמח

 הדבעו תרמשמ רמשל דעומ להאב ויחא תא תרשו

 ; שכתרמשמב שיולל השעת הככ דבעי אל

1%. 

 זרינשה הנשב יניס רבדמב קדשמ לא הוה' רבדיו
 ! רמאל ןוש*ארה שדחב םכירצמ ץראמ שכתאצל
 העבראב :וא*דעומב חפפה תא לארשי ינב ושעיו
 ותא ושעת פכיברעה ןיב זרזה שדחב שכוי רשע
 : ותא ושעת ויטפשמ *רככו ויתקח לככ ו*דע%*מב
 ושעיו ! חספה תאשעל לארשי ינב לא השמ רבדיז
 שדחל שוי רשע קדעבראב ןוש*ארב חספה זרא

 10 א 1 חכה.

 22. ןכירחאו 5: 152, 155, 158, 177,186, 198, 109, 200 2

 244,260. | תא 1", 12%. - םבתדבע -- ת , 132 -- םכיתרבע
 ינפל -- הוהי ינפל 4. |  רשאב -- רשא לככב

 םכיולה לע -- םכיולל 114 לע , 104

 21: יהוטאל זק
 24. 8 תאז 84 הלעמו 2.145 175. -  תאז -- תאזו 0.

 םכירשעו , 190. | הלעמו ,176. = אובי -- 7 ,4 ,1 ; 
, 111,122 ,100 ,108 ,1077 ,84 ,83 ,80 7% 6 

 180,193, 196: 226, 232: 239, 244, 263, 260 ; זנתס 1.

 אובצל 1 רבע להא -- להאב 69, 146: קונוס

 2%. ןבמו -- ו , 69,181. | םבישמח -- םבירשע 80 -- שמח
 (טק.145 151. - הנש , 69 -- הלעמו הנש 80. | אלו --ו 4

 107, 5% 2ף1, 600 עוז.

 26. ויחא תא < תא ויחא 107. | תא 151. | רמשל 5 4
 =- רומשל 9, 107, 108, 103. 212, -

 הדובעו םכתורמשמב 4

 1..לא הוהי ,129.  לא-- תא 6. | השמ --רמאל חשמ 4.
 יניפ -- יניפ יל 10ֶפ. | ןושארה שדחב , 244. | ןושארה --ו 9.

 2. ודעמב ד 4, 6, 107,100,110,132,150,1%7, 227,220. 248. "

 3. ודעמב - - (5) - - העבראב , 9%. | שדחב --שדחל 1לו |
 80, 84, 120, 158, 181, 389 4. הזה , 6. ותא ושעת

 תק. 4. 4. ושעת 1%-- ושעי 181 ; קעותגס <. ותא ג"
 -- ותוא טק. 185 ודעמב תק. 23 9 -- ודעומב 1, 6 7

202 ,200 ,209 230% ,1906 ,102 ,752072108 .18 

 ויתקח לככב --ויתקח לככו ויתקח לכב 1סָּב- = לככ --לכב 2
 קנומס 109 -- לככו 674. = ויתקח -- ויתוקוח ָסָּג -- ויתקוח 4
 -- ויתוקח 232; 249, 253. | לככו -- לכבו לככו 80 -- לכבו 59
 136,80,12% ; קזומס ₪ 109, 244. | ושעת 2"-- ושעי 181 --

 ת טק. 48 ף. ודעמב

 4- ינב -- ינב לכ 232. | לארשי , 69. | תושעל ז,4,6,. 17.
 18.69: 75: 84,ף,107,108,100,111,120,112,136,150,18ז,'

 186, 180, 13, 106, 210, 226, 227, 244, 249, 253: 260 ; קוס

 2,80,190. פפה -- חפפה תא 5-4
 5. 00. 180. ושעיו -- ושעיוא 6. | ןושארב -- ו ;, 18 -
 4199. | שדחל -- חל 02. ג 84, | ןיב 215 84. | םכיברעה.
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 . םבירצמ -- א%% םבירצמ .
 . םבימתנ . 65-.- לע

 ןרהאו השמ שעיו , 6.
 לארשי ינרהאו 197. הוהי ,1-.

 ,-םכהידגב --ה . 63. | ףניו -- ףינהו

 22. הוהי -- י טק. -
 . םביולל -- ו , 25. ןבמו -- 4.

 . השעת -- ושעה 61, +,

 18. רוכב =- בוכב 71.

 ינבב -- ינב 1.
 לארשי ינב תרדע לכו ןרהאו ---

 םכרהטל =- ר , +.

 -  7ינופ רבדמב .1

 ., העבראב =- ה .2

 . 3. 71הספה תא טק. .5

 . , 1הוהי
. 

 ו סכת%56900//:/:/-"-:":"-?/?/ת2//תמ*3]3]3]///3>] ו

 ץראמ , 3.

 ןושיארב -- ןושיאאראב 6.

 הקכתתו

 17. רוכב :"--ו, 100. - לארשי --* קנס ב 1.
 80, 94,108. לכ 2"-אב לכ 200. | רוכב 2%-- 0

 282 --כ רכב 10.  םבירצמ ץראב -- ץראמ ץראב 1.
 . יתשדקה -- 469-7709 -- ה 0.48 80. יל םכתא קב

 הול |
 18. חקאו  -ק קזנתס הת 2 רוכב --ו ,\ 109, 282 ---

 =םירצמ ץראב רוכב זזג. = ינבב -- ינבמ 9.
 19. םכינתנ , 84 -- םכינותנ 129, זס. | ינב תדבע תא דבעל
 .6.-  לארשי ינב 2"-- לארשי הוהי אא ינב 244. | להאב --

 ב8426. - דעו 100 7 לע 10 ילארשי נב
 לארשי ינב תשגב ףגנ ,129. | ףגנ -- ףגנ /גנ 100- לא ,(.
 20. השמ 1%-- ה טק. 8 ןרהאו - ו . 18 --

 190. ' לארשי ינב תדע לכו 58 17. | לככ -- הוהי הוצ לככ
 200: - הוהי ,125. - ןכ 132.  "ש9הל , 100,110 0 01027--

 06 ןב 4

 21. וסבביו -- ב , ז -- ופבכיו 4

 80. | ןרהא , 6.
4 ,219 

.200 

 יתוכה

 םכהידגב -- םכהידגב תא
 הפונת םכתא < םכתא הפונת וְסָג. 4 םכתוא
 הפונת -- ו ,18. | הוהי ,157. | םכהילע --י 4



 ז% תתתתב 2

 -'תא .חוה' הוצ רשא לככ יניפ רבדמב :כיברעה ןיב
 ויה רשא םכישנא *יהיו !  לארשי ינב ושע ןכ השמ
 סכויב חפפה תאשעל ולכי אלו שכדא שפנל שכיאמט
 !'אוהה םויב ןרהא ינפלו השמ ינפל וברקיו אוהה
 -שפנל שיאמט ונחנא וילא המהה זסכישנאה ורמאיו

 הרוהי-ןבהק ערא יבירקה זתלבל ערגנ דמל כדא
 רמאיו !  לארשי ינב ךותב ואדע*מב

 הוה* רבדיו  ישככל הוהי .הזצי המ העמשאו ךדמע
 -שיא רמאל לארשי ינב לא רבד ! רמאל השמ לא

 שככל הקאחר ךרדב וא שפנל אמט ;ריהי יכ שיא
 ! קדוהיל חפפ :קרשעו ככיתרדל וא
 'לע ותא ושעי םיברעה ןיב כו רשע קדעבראב
 רקב דע ונממ וריאשי אל !והלכאי' םכיררמו תוצמ
 ! ותא ושעי חפפה תקח לככ וב ורבשי אל .םכצעו

 'כדחו קדיה צל ךרדבו רוהט תווה רשא שיאהו
 יכ קדימעמ פצוהה שפנה קדתרכנו חספה זרושעל
 שיאה אשי ואטח ו*דע*מב בירקה אל .הוה' ןברק
 קדוהיל חפפ קרשעו רג זשככתא רוג' יכו : אוהה
 היהי תחא הקח השעי ןכ ואטפשמכו חפפה תקחב
 תא םשיק*ה שועבו | :ץראה חרזאלו רגלו שכל
 זר*דעה ילרהאל ןכשמה זרא ןנעה קרסכ ןכשמה
 :רקב דע שא קרארמכ ןכשמה "לע דיה ברעבו

 ! קךליל שא קדארמו ונסכי ןנעה דימת קריהי ןכ
 ינב ועסי ןכ ירחאו להאה לעמ ןנעה תולעה יפלו
 ונחי שכש ןנעה שכש ןכשי רשא זכוקמבו רארשי
 :יפ לעו לארשי ינב ועפי הוהי יפ לע : לארשי ינב

 תפפב

 12. ןראשי 0.

 םבויה םכצעב 1

 וב -

 1. תושעל -- ו , 186,190, 239, 389 2. = אוהה שפנה התרכנו
 11ק.243 :73. שפנה התרכנו \ 85. | התרכנו -- ה \ 84, 9

 181. 0 שפנה ,151. אוהה 1"-- איהה 1: 4. 9 5 7
 112,152, 270, 282, 281. 650 5, 4. הימעמ ,\ 223 -- ה,

 5מ.]ות. 152 -- לארשימ 6ף0 2. | הוהי 015 120. | אל 2%
 ודעמב -- לארשי ינב ךותב ודעמב 232 -- ודעומב 6, 9. 7%, 4,
 108, 158,176,193,196, 210, 22, 2%2, 260, 28; קוומס 4
 זסל. | אשי טק. 4 173 - ואשי 289 2. אוהה שיאה ₪ אוהה

 ונממ , 17 -- 0. 2 םכצעו 34
 ןרבשי -- ורבשת 1,117,132, 4

 שיאה 4 שיאה , 0.
 :3,14. חפפה -- (21) -- התרכנו , . .

 ז4. םככתא -- םכ , 18 -- קותוס םכתא 6. 6 7

 השעו -- השעי .4- חספ ,107.  הקח --הק - 0 -- תקח

 6. היהי \ 69 -- קוס היהו 4. שככל = ככ.
 100. רגלו -- ) \ 4; 84: 95, 100,151, 168,18:," 4

 =- רגלא 9.
 1%. םםויבו -- םבויבו לארשי 150 =- םכויב 0. 14

 זרא םכיקה -- תא השמ םכיקה 1. | ןכשמה תא ןנעה הסכ , 0
 107,157.-  ןכשמה - - -- להאל \ 79 -- 2.6). | תרדעה -

 1-רודעה 1, 5,108, 132, 146. 152, 1סָב, 235, 289, 247 %
 6סס תוגש. סזותוס 109 -- דעומ הארמכ -- ר , 4

 תדעה להאל הארמכ 80 ---הארמכ להאל 129. שא , 610 --
 שיא 19. = רקב דע -- הליל 18. דע ;ז. | רקב -- רקבה
 1114 :6,16. ןב :רקב 0. ג

 16, דימת טק. 3 ונסכי -- וניםכי 6, 1ב --- קוס

 ונסכו 1%8. = הארמו -- ה ₪ק.28- 8 -- הארמכ 226. = הליל
 109 -- הליל דע 4.

 17. תרולעה יפלו -- תלעה לו 129. יפלו --ו , 69. | תולעה
 -- ןכשמה תלעה 109 -- ו \ 17, 80, 190, 249, 253, 260

 ןבירחאו ,,,77: 1 86, 198, 200, 223,228,237, 4

 260 -- ל ;\ 4 ו זמבו -- םכו טק. 86 ןנעה - ע

 6 0 18%. | םבש 2" 84,199 -- םכש לעמ ול -- םבשא
 (ך 68. ) -

 17,18. ןכשי --(18) -- םםש ,-
 4 לעו --(14) - - םכוקמבו 155 7.

 44 לארשי 60ת. 17 34 תא 60.1 (טק,תג

 -השמ .שכהאלא

 ו יינשה שדחב

12 

6 

14 

0 

16 

7 

8 

 תא.

5 1. 

 רוב ,-<- ג ו 4 + איפה ה = 2. -

 - - שםהלא -- -- 70-77 הדה וידעומב

 ו ב

 ו 7 קוק" - - ש'אאו

 0 - - ו ו ו

 5 3-2 ה ה ו 7"

 ה ל ה רש וקו יו ד

 ו עכו קעהקה- שק( שש

 1 רוהעה = = כ ודל הז ןח קה, ה ה"

 5 ג ג. 7 8

 9. העמשאו -- םבשאו 183 -- ה-4

 10. לא -- לת 63. וא -- אוה 183. | םככיתורדל 4.
 זז. ינשה , םכירורמו 61, 64, 1.

 12. וראשי 66. | תוקח 6.
 13. שיאו -- שיאהו 61, 63, 64 66*.-: 7
 4. לכו -- כ (גק.ז8 127. ויטפשמכו -- ויס 0.4 4

 1%. רקב -- רקכ 363 0. 16. ןכ ,-
 17. םכוקמבו < םכומקבו - 18. הוהי ז", -

 1 -- -:-00 מממ ומ מומ מ ממ

 3 כ

 . נק. 134-
 ןכ ,1סְל. | ינב -- םבהל

 --י,זפ רבדמב קזומס רבדמכ 4.

 השמ -- לארשי ינב לא השמ 8.
 נב -

 6. יהיו -- ויהיו 1 9 םגזַפ. 212 תוג"ש. 242, 471 תוגזק, 684 'ס ל
 קזותס 102, 390, 639 -- טק. 8 1. | שפנל -- השמ שפנל 4.
 ולבי אלו םכדא . 236. | שכדא 58 18%. | תשעל -- תושעל ותשל
 גג - תרושעל 10 4, 6: 9, 17. 18. 75* ,,,,2
 132,136,181,190, 196 249, 253, 260% קזותס 80. | ינפל נק

 146 - אוהה םכויב , 4.
 7. המהה -- מהה 0 14. וילא . 6.

 ₪ ונחנא םביאמט 69. | ערגנ המל ה 7 75. - ערגנ-ע \
 6. יתלבל --י 6. בירקה -- * \ 15, 17, 18, 890 )2
 17 178,181 0 249,615: םטתס -
 ודעמב -- ודעומב 1, 6: 9, 17, 69: 75, 80, 107, 108, 176, 10

 193: 2 260, 284 -- 2 10ק. ג. -

 8. השמ שבכהלא רמאיו -- השמ םכהלא השמ רמאיו
 רמאיו -- רמאיו או 4. |  השמ שבהלא ₪ םכהלא השמ 4

 בהלא . 100 -- םכהילא 0, 81,136, 193, 248,271, 2,
 603, 674. | העמשאו -- ע 1 הוצי -- רבדי ז -- הוכי 7-
 9. רפאל - - - רבח זס. | רמאל הקחר -- הקוחר
 4 1 1% -- 244--ר 0 8

 1 םככיתורדל 14

 11, שדחב -- שדחבו 1.

 םכיאמט ונחנא

 ינשה , 120 -- ינישה 80 -- יעיבשה
 םבוי -- שדחב שבוי 18 --

 שדחל שבוי 69 12- תרוצמ , 129 -- | ; 13 4
 םכיררמו -- ו, 674 -- םכירורמו 42 5, 9, 84, 95, 108, 2%

 146,176, 1סָב, 226,212 (0ה6 120. | והולכאי 17, -

 . 94. | ןיב םכוי קענתגס םכוי 5



 1% ז

 : ונחי ןכשמה לע ןנעה ןכשי רשא ימי לכ ונחי הוחי
 ינב ורמשו םכיבר םכימי ןכשמה לע ןנעה ךיראהבו

 רשא שיו | : ועסי אלו הוהי תרמשמ זרא ילארשי

 הוהי יפ לע ןכשמה לע רפסמ* כימי ןנעה קדיהי
 ןנעה קריהי רשא שיו =: ועסי קדוהי יפ רעו ונחי
 שכמו וא ועסנו רקבב ןנעה .הלענו רקב דע ברעמ

 וא שדח וא שיש וא : ועסנו ןנעה הלענו הלילו
 ונחי וילע ןכשל ןכשמה לע ןנעה ךיראהב כימי
 יפ "רע : ועסי ותאלעהבו ועסי אלו ללארשי ינב
 קרוה! זררמשמ תא ועסי הוהי יפ לעו ונחי קדוהי
 ! קרשמ דיב הוהי יפ לע ורמש

 א ט א.

20 

21 

22 

3 

 ₪: ₪5 א. ₪ ==" שו )5 שש מפ | 89.5 שא קמור וש וש ופמש ,4 -

 - ₪ - 7-0 דה חכ כ ככ כ ל לכ 70 0 ד 0 0 0 7

 - - ה -7₪ 0 דה חכה 0 ה 70 כ תה 0-0

 - = - רח כ טל כ כ חה דל כ רהט כר 0 70 7 0-

6 7 

 ש5 ₪ 5 12 יתש ךל הרשע !רמאל ;רשמ 'רא הדוה דה
 ארקמל ךל ויהו שכתא השעת השקמ ףסכ ת%רצוצח
 ודעונו ןהב ועקתו : תרונחמה זרא עפמלו הדעה
 תחאב שאו : דעומ להא חתפ לא הדעה לכ ךילא
 : לארשי יפלא ישאר :כיאישנה ךילא ודעונו ןעקת*
 ! קרמדק זכינחה תונחמה ועסנו קדעורת שכתעקתו
 זכינחה ערונחמה ועפנו זרינש קדעורת סכתעקתו
 זרא ליהקהבו |! םהיעסמל ועקתי קרעורת הנמית
 זכינהכה ןרהא ינבו |! ועירת פולו ועקתת להקה
 ! זככיתרדל עכלוע תקחל פככל ויהו תורצצחב ועקתי
 קככתא ררצה רצה לע שככצראב המחלמ ואבת יכו

 תעתתב

 23. ונחי -- ונחי ועפי זז. לעו - ו \ 181, 600 וגז.
 הוהי 2" \ 75, 80, 84 -- הוהי תי 4.

 1: מאל 3
 2. יתש -- ית טק. דג" תרצוצח -- ר זי 480, 2

 ןסז, 107,100,125, 120, 150, 227, 244, 2489, 42 23

 . -=- תורצוצח 17,111,136, 192, 232; 249, 260 -- תורצצה
 םכתא השעת השקמ , 4.
 השעת , 75.132--השעת דיגנ 6.

 םכתוא 253,260. תא ,9,109.153,199.  תונחמה -- ו 7
10,111,132, 152, ,,, 

 2--5. םכינחה -- (2%) - - ארקמל (טק. 86 220. -
 23. ועקתו -- ועקתונ 200. ןהב -- םכהב 6, 80, 181 ; קזומס
 2, 4, 6, 158 -- ] טק. 0. ודענו 15, 18. 75. 2

 181. | דעומ --ו ,- 85

 2: 4. ךילא - -.(9) - - לכ 71
 4. 60. , 196. ועקתי \ 69.  ודענו 4,18,132.  םםיאישנה
 -- םםאושנה 1, 5, 18, 80, זסָב, 111, 150, 158, 186, 616 --

 םכיאשנה 226 -- םכיאישנה לכ 244. | יפלא -- ה יפלא 10.
 5. סת. \ 4. העורת -- ורת תמ.1גת. 129. | תונחמה --ו
 6, 18, 80, 2(107,109,111,1, 155,190, 219. 7 ;בינוחה

 1 המדק -- המדק הנמית 190 -- העורת הנמית 4
 5: 6. העורת - - - - ועסנו ,-

 6. םבתעקתו -- תנחמה םכתעקתו 1:8. | תינש , 04 -- שק.

 186 120. | ועפנו -- ם קתממס ש 107. | תונחמה -- וה %

 1סְק,10,111,120, 112,160, 186, 100 תכינוחה 6

 93. הנמית --י ,18. | ועקתי -- ו ;9- | םםהיעפמל -- עס
 גת. 94 0.

 7% ליהקהבו 77 ליהקבו 129 196 -- ' \ 107,170

 80. | להקה -- להקה 81. | ועקתית זףז. | ועירת --* ,
 8. .םבינהבה ,\ 104 -= = ,5- תורצצחב -- תרוצחב זס0

 - ב 4 6: 15 18, 19, 80, 8, 107,10,1509 7%
 181,186,196, 61% -- תארצצהב 129 -- תורצוצחב 2

 116, 103, 226 23 -- תרצוצהב 1: 4. ויהו קונגפס היהו
 84. | תקוחל ּוְסָּג- | םכלוע --ו , 109, 120, 170, 196 -- םכלוע

 טפשמ 232. - םכביתורודל
 9. המחלמ -- המחלמל

108, 112,168,196, 225, 7. 

 תא,

 רצה לע םככצראב טק,
 לע--ע טק. 4 2. רצה 95 69 --,129. - ררוצה .ז7.

 108, 129, םככתא :טק.185 םבתוערהו 9 1

 [ררצצחב --  תרורצוצחב 136, 1ֶף3, 260 -- תרצוצחב 175 ---
 תרורצצחב 9,18,108,110,247,2%23,282, 61% -- תרוצחב 4.

 : השקמ -- השקמ הפכמ 1.

9 

 010 א

 תורצ*צח

 5 = 0 5 0 0 0 0 0 מ 0 ₪ 0 0 == 0 0 50 =

 אמ | 0 0 0 0 0 )שש 0 5 0 9 5 ₪ = שמ )5 אפ ₪50

 יי יי יי יימתסשתתָססשססתת--='--

 5 ה. לת ₪

 ז9. ךיראהבו -- א , 6%. | תרבמשמ -- תרמשהמ 5
1 ,127,221 .66 

 20. הוהי 2" טק. 4 1.
 .21. במוי -- םכימוי 61. | הלילו -- הליל וא 127, 4

 22. בימי 1"-- םכימוי 61, 63: 64, 6%, 66, 127,363. | שדח וא

 טק. 9 וא םכימי 2"-- םבימוי

 ותולעהבו -- ב , 127 -- , 
 21. הנחי --ונחי 61,63:64,65,66,127,364. .תרמשמ -- תת

 2. תורצצח -- תורציצח 61 -- תורצצה 3.
 7. להקהב -- ליהקהבו 127 -- להקהבו 61, 64, 65, 221,363 -=

 ליהקחב 3.
 תוקחל 19ָג. | םככיתורדל 6. 9. תורציצחב 1.

 ב

 התפפתב

 18. לע -- לעו 200. = הוהי 1" 80 -- ה 1" טק. 40 74

 ועסי -- ועפי ויהי 17. = = לארשי ינב , 200. = ינב --ינב שי 7.

 לעו -- 5,158,181, 226. = הוהי יפ ל 22ג- | הוהי *,
 4 ןכשי -- םכש ןכשי 4, 84 -- טק. 4 4. לע ןנעה

 ןכשמה 02.13 ןנעה ,1-

 18,19. ןכשמה - - - ונחי 4 , 

 19. ךיראהבו -- ה ,זזג -- ךיראהבו היהי זסז. | ןנעה , .
 ןכשמה -- ן טק. 136 124. | םכימי ₪5 18.  הוהי תרמשמ תא

959 > 

 20. 000. ,132. - שיו -- הוהי שיו 10 -- שיוא 6

 טופ 89. - רפפמ םכימי == רפפמ  םכיבר כימי 4.
 שכימי אאאאא%א א% 16. | לע 1" ספ 6.
 ונחי -- ו כ. עג 4. לעו -- ו , 8

 21. דעי-- דעו 5, 17, 18, 69 84, ָ,,,,

 101, 244, 248, 271, 282, 100, 600 ותגזַק. קזותס 107,161 --

 ןנעה
 כימי =
 לע 2"-- לע\ 7.

 דעא ף- רקב 7. ןנעה 1,9."2. - רקבב ; 15, 212 -

 רקובב ₪. 146 9. םכמוי -- םכימ" 19. | ועפנו ןנעה טק. 7
 155. ןנעה ----- רקבב , 4,166.

 21, 22. םבימי - - - - הלילו ,

 12. וא 1", 254.  םכימי 1*-- בימוי ,,,%

 177.193:260: קמומס 158. שדוח זק. וא +

 150, 181 --וא מי 95. | םבימי 2%-- הלילב םכימי 6.

 וילע ןבשל ; 107. = ועסי אלו ,ז5. | ותלעהבו -- ות , אתם,
/ .10 
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 זככיהלא הוהי ינפל שכתרכזנו תארצצהב שתערהו
 שככידעומבו שככ*תחמש םויבו + שככיביאמ םתעשונו
 קככיתלע לע תארצצהב סכתעקתו שככ*שדח ישארבו
 %%%% ינפל ןורכזל שככל ויהו ככימלש יחבז לעו

 % % % % % % % % םככיהלא הוהי ינא שככיהלא

% % 

% % 

% % 

 הנשב יהיו : צא+++א% %%%%% %%% %+%%% +%%%%

 ןנעה הרלענ שדחב שכירשעב ינשה שדחב ?רינשה
 טכהיעסמל לארשי ינב ועסיו + תאדעה ןכשמ לעמ
 ועסיו + ןראפ רבדמב ןנעה ןכשיו ינס רבדממ
 לגד עסו |: השמ דיב הוהי יפ לע הנאש*ארב
 ואבצ לעו שתאבצל הנ*ש*ארב הדוה' ינב הנחמ
 רכששי ינב קרטמ אבצ רעו ! בדנימע ןב ןושחנ
 באילא ןלובז ינב הטמ אבצ לעו :רעוצ ןב לאנתנ
 ינבו ןושרג ינב ועסנו ןכשמה דרוהו : ןל*ח ןב
 %%% דנחמ "לגד עסנו : ןכשמה יאשנ יררמ

 ! רואידש ןב רוצילא ואבצ ללעו שכתאבצל ןבואר
 : ידשירוצ ןב ללאימלש ןועמש ינב הטמ אבצ רעו
 ועפנו : לאועד ןב ףסילא דג ינב הטמ אבצ לעו
 דע ןכשמה זרא ומיקהו שדקמה יאשנ שיתהקה
 קכתאבצל םכירפא ינב הנחמ לגד עסנו | :םאב
 קדטמ אבצ לעו : דוהימע ןב עמשילא ואבצ לעו

% % + + % > %* > 4% +% 

 1 2 כ

 12. ינב , 69. | םבהיעסמל --י* 6 120. | רבדממ --רבדמב
 69, 120,1ף1 ; קזנתס 4. | יניפ -- ינפ ןראפ זזז. | ןכשיו --ש
 1טק. 3. 4 רבדמב -- יניפ רבדמב 86 -- קנס רבדממ

 זי

 ז3. הנשארב -- הנושארב ף, 81, 2 1

 יפ 74.

 14. הנשארב הדוהי ינב :שק. 4 24. ינב 1;

 הדוהי קוס הוהי 6. | םכתאבצל הנשארב ₪ קצנתס םכתאבפל
 הנשארב ג. | הנשארב , 132 -- הנושארב 4: 0, 81, זֶסָב ; קס

 168. | םכתואבצל גס, 260. | בדנימע -- בדנ ימע 6
 15. ש0ת.,זנס.  אבצ-- *אבכצ 19.  ינב הטמ --ינ בהטמ

 261. ינב , 178 -- טק. 148 -
 165 נב ןלובז -- ו . 170 -- ןולבז 1. =

 ןלח -- ןוליח 69 -- ןולח 18, 80, 84, 95, 108,100, 10, 12
 132,136,181, 103,196, 232, 260 -- ןליח 1.

 17. דרהו 227. ועסנו -- אועסנו (ו 6. ) 3.

 ו, 232. | יאשנ -- יאשונ 1ֶסָּב -- יא'שנ -
 18. הנחמ לגד עסנו גק.:88 186. עפנו--הנחמ עפנו

 הנחמ עו 109. | ןבואר --ו ,, 109 -- ןבואר ינב 1706

 םכתואבצל ֶפָג. | ואבצ -- ראבצ
 19. 00. 107.  אבצ לעו ,1פ.  אבצ -- אבצ 8. ינב

 178. | ןועמש -- ןועמלש 104. = לאימולש 5
 106, 212; 253, 260. | ידשירוצ -- ידש ירוצ 5, 81 2

,284 ,271 ,264 ,236 ,212 ,176,177 

 20. ינב הטמ אבצ -- ינאטבש אליח 1:

 ןושרג --

 דג -- רשא 4

 ףסילא = ףסאילא 4:75, 80,132,155,185,191. ןכבכ ,,%

 =-]ןב שדקמה 7.

 21. ועסנו -- עסנו 80 -- עס תק. ג 9. יאישנ 4.

 שדקמה -- שדק [0ע.185 128. | ומיקהו -י . 136. תא
 166 -- דע 84. - ןכשמה -- שדקמה 18 -- ןכ טק. עג" 9.

 םכאוב - :

 22. ינב , 6.7%. | םכתואבצל ופָּג- ואבצ \ 244- | דוהימע =

 דו , אמ. 1ג:ת. 2
 21 6 24 6נגותה(3 (טתז (זגת(קסהוג ; !ם :,18ז:. +
 אבצ ,2- ינב -- ב 0ק- צג" 24 השנמ -- ה , חת. ]גם.
 1:62.  רוצהדפ -- רוצ הדפ =, 89, ,, 7

,264 ,200 ,216 ,186 

 23, 24. ינב - - (6) - - השנמ ,-

 א ש א 2
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14 
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16 

7 
18 

9 
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 --רדדידהרהדדדה תורצצחב - - - -
 --7 7 - םכתהמש -----7777 7 -
 - ההד תורצצחב - - - - םםכישדח - - -
 הוה - --- ה-777 הדהההח
 רמאל השמ לא הוהי רבדיו --- -- 07777
 רה ואבו זככל ועפו ונפ : הזה רהב תבש שככל בר
 בגנב הלפשבו רהב הברעב ויניכש לכ .לאו ירמאה
 לודגה רהנה דע ןונבלהו ינענכה ץרא שניה ףוחבו
 ואב ץראה תרא שככינפל יתתנ ואר : תררפ רהנ
 זכהרבאל םככיתבאל יתעבשנ רשא ץראה תא ושרו
 - - - 7! םפהירחא םכערזל תתל בקעילו קחציל

 ----רררדדהח = !תודעה - - - - -
 = - - !ןארפ = - 2-22 -7ה
 -----יר רה דה רדד הנושיארב
 --ררדהרדהד הנושיארב = --- ----

 - רה ריר דה ה הדדרדח ! ןליח - -
 .וצמה וביכ צח ו 2 כוש

 גג. ץ

 . תורציצחב 61. םכתעשונו < שכתשעונו 64. | םכבביאמ
 . שבכיתחמש -- םככיתוחמש 64 -- מ 0.8

 - תבבידעומבו -- םככידעומב 63. | םכניתלע -- םככיתולע
 -- םככתילע 221. ויניבש -- וניכש 63, 66 -- וינכש 2
 ףוחבו -- ףועבו 64, 66. | :םבכיתובאל 193. 716. 2/0. 1, 6.

 . עסיו -- עסנו 19- | הנחמ -- ינחמ
 . רבששי -- רבשיי 23 17. ועסנו -- ואשנו 4
 . ידשירוצ -- הדשירוצ 1. 20. נב ,7.

 . דוהימע -- בדנימע 4.
 . לאילזב 61, 63, 64, 65, 66, 127,191,

 ה ו ----"-"-["-.-]--3393[/₪/₪/.ְֶּּּ"

 אב

 ;כתרכזנו 55 100. | הוה , 19,112. | םםכיהלא ₪6 םכהיהלא
 176. | םבתעשונו -- םכתעשנו 5.18, 80,100,168,181,106--
 טק. 14. 4 םככיביאמ -- םככביאמ 4, 129 -- םככיביואמ 2

 16,111,136, 193, 260 -- םככביואמ 6%
 10. בכידעומבו -- םככידעמבו 18, 6, 80, 100, 31
 226,227 -- םבבדעמב 129 -- 7 .191-- ישארבו ,

 191. | שבכישדה 1:2 42 55 60 9, 14.15,18,19,69
2% ,144 ,13% ,112 ,111 ,110 ,108 :7 102 :99 :95 94 

 1ף1,152.155:158,160,166,176,178,184,180,180,190,10ז0
2 ,279 ,271 ,200 .253 ,249 ,248 :7 ,244 ,227 ,226 ,221 ;193 

 291, 4 286, 288, 100, 600 6% תוגז8. 602, 603, 653 ; קזווס

 16 168,177: 06 8,82,128.  תרצצהב -- ר \ 22977
 תורצוצחב 136,193; 260 -- תרצוצחב 4, 6 -- תורצצהב 9
 ו[, -]ככ 196, 253, 261, 271, 279, 1

 293, 615 : קנס לע ,1- םכביתלע --' . 5
 ;בכיתלוע 132 -- םבביתולוע ֶסָב. = לעו ,129- | םכבימלש --
 02 2. = ןורכזל -- רו .186, 271, 282, 28 : תטמס ינפל -=

 הוהי ינפל 4: 9: 69,136,150,151. ינא -- א ינא 0.
 שככיהלא 2%-- םביכיהלא

 וז, הנשב--נ ,1ס7.  ינשה שדחב , 80, 244. | םכירשעב ינשה
 שדחב ,129. | ינשה -- ינישה 69 -- תינשה 5% קזותוס 1%
 הלענ שדחב -- הלענ ינשה שדחב 152.  לעמ ןנעה הלענ 5
 190. | ןכשמ -- ןכשמה 6 ןקזזוס 170 --- ןכשמא 9.
 זרדעה , 4 -- תודעה 6, 9, 18, 69. 84, ,, 4 ו

 151,193,196, 249 -- התרעה 9.



 204 5 אפפתו אט

 1 ו רצ ו ל = - לאאלמג - - - - 24  קדטמ אבצ לעו !רוצהדפ ןב לאילמג השנמ ינב

 -<--ידדדהה ;ינאעדג - - - םיממנב - - 25  הנחמ לגד עסנו | :ינועדג ןב ןדיבא ןשינב ינב

 שיש טד הש 6 טיפו 5 ואבצ ילעו םכתאבצל תאנחמה לכל ףסאמ ןד ינב
 6% וצל ה וכ :ידש ימע - - ='- 26  רשא ינב קרטמ אבצ 'רעו ! ידשימע ןב רזעיחא

 = 2 ₪ - ₪ חה ה ה - = לא%עגפ 27 ילתפנ ינב קרטמ תובצ רעו : ןרכע ןב 'ראיעגפ
 ל .דוולע -* :ר/6 0 -- 7 = --77) 28 םשתאבצל לארשי ינב יעסמ הלא + ןניע ןב 29/חא
 = ₪ והלה = בבוחל - - ------ 77 2) דמה לאוער ןב בבאהחל השמ מאיו ! ועסיו

 ד בב בש ו 8 = + 3 20777 | 7 המא רשא זכוקמה "לא רגחנא (םיעפנ .הדשמ-ןתח

 = < - ונבישהו - = - %ךל -- - - - = = - - יכ ךל ונבאט*חו ונתא הכל שככל ןתא ותא הוהי

 = = | הרה ל = ₪ < 5 5 5 2 -0-5= = 30 - ךלא: אל רילאייתמא ו קשיש במרס
 0 = < = הו 5 20 2904 2 לא, מאה 1 ךלפיעה לקומה א כא 2
 - - - ןעתנה < 75-77-7777 רבדמב ונ*תנח זרעדי ןכ רע יכ ונתא בזעת אנ

 -- רד חדה - --ה ריר רההה 32 קדהו ןממע ךלת וכ קדיהו + ופיניעל .ונל תרייהו

 - - ונבשיהו| - - - -------רדדדד : ךל ונבאט*הו ונמע הוהי ביטיי רשא אוהה בוטה

 57-05 ₪ 1 = של < -=< 13  [ריהבו ןוראו וימי .תרשלש .ךרד->דוה' רהמ על
 --ה תל - 0-7 07 ---רררדרהה םכהל רותל כימי תשלש ךרד םכהינפל עסנ הוהי
 םירפו< = יו הפד 5 תו "ה |( = 34 ןמ םכעסנב םכמוי שכהילע קדוהי ןנעו + קדחונמ
 כ | ןוראה - - - - - - - --7- 75 קרשמ רמאיו ןאראה עסנב יהיו : קדנחמה

 --- ריר דירר יררררררחדח : ךיגנפמ ךיאנשמ וסניו ךיביא וצפיו הוהי המוק
 = - - הררה 77 7הח - 7-77 7-7 החונמבו 36 | לארשי יפלא תובבר הוהי הבוש רמאי החאנ*בו

6 

 - ה 7-7 דדרדדדד-ה 1 ה עמשו הוה ינזאנ ער םיננאתמכ שעה יהיו
 - - רייד דהדח -- רד 7-7 -ח קרצקב *לכאתו ;דוהי שא שב רעבתו ופא רחיו

 - ד הד ד דד דה 7 7ח --ה-דח 2 לא השמ ללפתמ השמ לא םשכעה קעציו : הנחמה

 5 ג. ל 21₪ 610 א. תפפאב

 24. ינעדג --ינועודג 64 --'נועדג 7 40. אל -- אל ינא 95.  יצרא לא םכא יכ 5858 6. כא 4
 2%. רזעיחא -- ע , 183. = ידשימע -- הדשימ,ע 7. 176,178. | יתדלומ -- ו , 18, 10

 26. לאיעגפ 61; 6%, 66.184,221. - ןרבע | 5. 21. בועת אנ לא < אנ בזעת לא 84. אנ ,107. בעת ,(6
 27. אבצ לעו -- אב 4. -- בועת 108,120,112 -- קתתס בשת 152.  יכ,152.  ןכ,
 18,110,1%0,232. ונתנח --וניתנח תא 85 -- וניתונחאח 5

 226 -- ונתונח 108 -- וניתנח 1: 4, 9: 17: 75: 84: 95.
24 225 ,112,1%0,166,181,186,103,196 

 - קזגנגס 6,158 -- טק. 18 168 -- ונ [0ק. 185 103 -- ונתנחא
 רבדמב , 69. = תייהו -- תיהו 9, 109 -- התייהו ֶפָג -- התיהו 9

 =- קנווס תייחו 99. | םבינעל .
 42. ונמע ךלת יכ היהו , 0.

 בוטה -- ה ; 80 | אוהה
 בסי 18, 60, 75, 84,150,158,18:

 107. | ונבטיהו 6,107,136, 170, 184,190, 4

 32, 33. ועסיו : ךל -- ועסיו הוחיא ךל 1.
 33. הוהי :%-- הוהד זֶדָּג. | םכימי - - (6) - - ןוראו 5 9

 - 4. ןראו 18, 89, 151, 152, 166, 10, 236, 210,
 282,283. "  הוהי 2", 180.  עסונ 116,103. בימי,

 החונמ -- ו ,4%6-
 34. הוהי -- ינדא

 היהו -- * טק. 184. 4
 ביטיי -- ביטי 1, 248 --

 ונמע 2%-- ונל 69
 הל .150-

 םבהילע -- םכיהלע עסונ 232 -- ו.
 146 17%. | םכמוי , 252. | םכעסנב 0 104 -- םכעסונב 69-=
 נ 1תטסעמ 158,389 2,6%9 2. | הנחמה ןמ ₪38 1.  הנחמה -

 ה טק. זג. 81 -- החנמה 129 3: (סז6 1.
 35. עסנב יהיו -- עסנב ער םכי6םףאתמכ םכעה יהיו

 עסנב -- עוסנב 69 -- 1 1תםט6ת" 6,158, 223, 277, 182, 01% --

 עס 2.13 82. | ןוראה 4, 60, 75, 15%, 170, 186, 249.

 וצפיו -- וציפיו 152 -- וצופיו 1, 6, 6,), 17, 80, 94,

 226 -- וצאפיו 107. | ךיביוא 170, 13. | וסניו , 150 -- וסוניז
 84,100,112,193 ; 6 139. | ךיאנשמ --י 9. | ךינפמ -נ

 1תץ6עַ 289 2,

 36. החנבו -- נ ותטשזמ 6 -- וחנבו 181, 22, 2%1,659'ק --
 וחונבו 651. = הוהי , 99. | תובבר --ו , 226. | לארשי -- ל

 ה. 11. 152 -- לארשי השנמ 9.

 1. םכיננאתמכ -- םכיננואתמכ 108, 13 ; קונזמס 170 -- 000 1

 גתטץ6ע 104,482 ; תטתס 180 2 --נ 1" גתטשז. 80,278

 --כ 2% תטשז= 5,616.  ינזאב , 15, 132 -- ינזאב יניעב 7
 הוהי 1", 4. 199 <- יניעב 6, 80, 108 -- זא טק. 4. 0

 הוהי שא -- הוהיא שא גז. | חצקב -- קב קת. +.

 2. השמ 2%"-- השמ הוהי

 20. בבוחל -- ח . 299. = לאוער -- לאוגר 299.  ונביטיהו ==
 ונבטהו 64 -- ונביטהו 6%, 363 11005. -- ונבטיהו 61, 6

.4 ,127 
 20. וילא -- ו ;127.  םבא ,4 31. וניתונח 4.
 22. רשא -- א טק. 4% 71. במ" 61, 632 64, 65, 7:

 181,221. | ונביטיהו -- ונביטהו 65, 221 -- ונבטיהו 2

 64, 66, 127, 676 -- ונבטייו 18: -- ונבטיו
 11- ועפיו -- ועפיוא 66.  רותל 1

 25. וצופיו 65, וסוניו 61, 64, 1.

 26. הבוש רמאי , 5.

 ז. םכיננאתמכ -- ת קזותס א

 וו

 תעפפת.

 24. ןמינב -- ] , 88. !:ת. 152 -- ןמינב שכירפא 111 = ןלובז

 וסֶק. | ינועדג -- ו , 1,6,14,17,189, ,,', 8
12 ,244 :232 ,227 16 ,1 16 .ָ +13 

.200 

 2%. לגד ,זס9. - הנחמ ,ז%. ב ,81,1520 תטתס 61.
 : לבל -- לכ 151. | רנחמה -- תונחמה 1: 4,018. 9

 84, 108, 12,116,184,186,191,106,226, 251,260; קזנמס

 170 -- םכתנחמה 104. םכתואבצל 136,זֶסָג. לע
 רזעיחא -- [ טק. 4 ידשימע -- ידש ימע 89, 107 64

: 20 220 ,177 

 26. 0. , 80, 9%. | ןרכע ןב לאיעגפ רשא -- ןב עריחא ילתפנ
 212. | לאיעגפ ₪ לאעיגפ 5 -- לעיגפ 152. | ןרכע -- ןר ,4.

 27. הטמ , 193. נב , 244. | ןניע ןב עריחא ילתפנ -- ןניע
 ןרכע ןב לאיעגפ רשא 2332. | ילתפנ -- ילתפנ רשא 71.

 ןניע -- י ,\ 181, 260 44. ן
 28. לארשי ינב יעפמ 0ק.צג 102. | םכתואבצל

 29. בבוחל 4, 108, 109, ,,+,,,8%4 193: 2

 252: קמחס 94. | לאוער ₪ק.146 7%. | ינידמה -- ינדמה 4

 1 29 -- ינידימה 69 -- ינידמה ֶסָג. | םכיעפונ גְסָּג. | ונחנא --

 ח ממס 1 12%.  הוהי-- ונל הוהי 109. ותא , 81. | ונבטיהו
 6, 109, 139, 173, 184,190, 225, 244 -- ןנבטהוא



0 2059 

 תווהה שכוקמה שכש ארקיו !שאה עקשתו ;דוהי
 רשא ףספסאהו : הוה' שא שכב הרעב יכ הרעבת
 לכארשי ינב כג וכביו ובשיו הואת וואתה וברקב

 רשא הגדה תא ונרכז !רשב ונל*כאי ימ ורמאיו

 זכיחטבאה תאו שיאשקה תא שנח םכירצמב לכאנ
 התעו : שםימושה תאו שילצבה תאו ריצחה תאו

 ןמהו : ונינע ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ

 וטקלו שכעה וטש : חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ

 ושעו רורפב ולשבו הכ*דמב וכד וא שיחרב ונחטו

 תדרבו : ןמשה דשל שכעטכ ומעט ה'הו תוגע ותא
 עמשה = םילש מה דל" ,קרליל הדנהמה סע לטה
 ולהא חתפל שיא ויתאחפשמל הכב שעה תא השמ

 השמ רמאיו :ער השמ יניעבו דאמ הוהי ףא רחיו
 יתאצמ אל המלו ךדבעל ערערה זרמל ;דוה לא
 :ילע קרזה שעה ירכ אשמ תא כושל ךיניעב ןח
 והיתדלי יכנא שכא הזה שמעה לכ תא יתירה יכנאה
 תא ןמאה אשי רשאכ ךקיחב והאש ילא רמאת יכ
 ןיאמ |: ויתבאל תרעבשנ רשא קרמדאה לע קניה
 רמאל ילע וכבי יכ הזה שכעה לכל תתל רשב יל
 ירבל יכנא ילכוא אל |! ;דלכאנו רשב ונל קדנה
 זשכאו :ינממ דבכ יכ הזה שעה לכ זרא תאשל
 יתאצמ םשכא< גרה אנ ינגרה יל הרשע *תא ;רככ
 כא קדוהי רמאיו : יתערב הארא לאו ךיניעב ןח

 עשה.

 ומעט , זזז --ע טק.ג0
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 שבעסב -- םבעטב פצב
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 ינשה -- ינישה \

 םכיבותכב 4.5 =

 ו: .21

 רשא לארשי ינקזמ שיא שכיעבש יל קרפסא קרשמ
 לא םשתא תחקלו וירטשו םכעה ינקז זכה יכ תעדי
 יתרבדו יתדרו + ךמע שש ובציתהו דעומ ללהא
 יתמשו  ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו שש ךמע
 התא אשת אלו שעה אשמב ךתא ואשנו םכהילע
 זכתלכאו רחמל ושדקתה רמאת םשכעה לאו : ךדבל
 ונלאכאי ימ רמאל ?דוהי ינזאב שכתיכב יכ רשב
 רשב טככל קדוהי ןתנו םכירצמב ונל בוט יכ רשב
 אלו םכימוי אלו ןולכאת דחא שכו אל ! שתלכאו
 ! םכוי .םירשע אלו כימי הרשע אלו יט" השמח
 שככל היהו שכפאמ אצי רשא דע כימי שדח דע
 סשככברקב רשא קרוהי זרא שתסאמ יכ ןעי ארול
 רמאיו : םפירצממ ונאצי הז המל רמאל וינפל וכבתו
 וברקב יכנא רשא שעה י*לגר ףלא תואמ שש השמ
 ! כימי שדח ולכאו שכהל ןתא רשב תרמא התאו
 לכ תא שא שהל אצמו שכהל טחשי רקבאו ןאצה
 קדוהי רמאיו ! םהל אצמו זשכהל ףסאי םיה יגד
 ךארקיה הארת קרתע רצקת הוה' דיה קדשמ לא

 זרא שעה לא רבדיו השמ אצו +! אל םכא ירבד
 דמעיו שפעה ינקזמ שיא סכיעבש ףסאיו הוה' ירבד
 וילא רבדיו ןנעב הוהי דריו !להאה תביבס שתא
 שיא זכיעבש לע ןתיו וילע רשא חורה ןמ לרצאיו
 תלו ואבנתיו חורה םכהילע חונכ יהיו כינקזה
 דחאה םשכש קדנחמב זכישנא ינש וראשיו ! ופסא*
 המהו חורה שכהאלע חנתו דדימ ינשה שכשו דדלא
 ! קרנחמב ואבנתיו קרלהאה ואצי גלו םכיבתכב
 םיאבנתמ דדימו דדלא רמאיו השמל דגיו רענה ץריו

 א אב

 ונליכאי ימ רמאל 193 -- א טק. 4 הז -- הזאז 2

 ינאצי -- תאצי

 21. שש ,170. - תואמ | 244. | 'לגר --', 69. | םכהל =
 שככל 17, 80, 84,107,129,132,181,196 200, 684 קוגומס
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 22. ןאצה -- ןאצהא (ו ₪34.) 136. |  רקבו -- רקבהו

 84-- ק 0.148 124.  םכהל אצמו 129.  אצמו ג" תק. 6
 171. - םבהל קתותוס םככל 10.  םשא -- שאו

 84, 109, ,, 196, 61. - תדרא ,102, 100,128,

14 
 23. רמאיו -- רבדיו 282, | הוהי 2", 193. | רצקתת ,

 24. תרא -- לכ תא 9,609,181 -- אא תא 146 --קזנותס לא 1.
 שבעה 2%-- לארשי 4, 9,15,129,132.136, 248,346. | דמעיו--

 דומעיו צנתוס זרביבפ -- ת , 189 -- תוביבס 6 6

2600 ,251 ,248 ,196 :102 :108,136 

 2%. דריו -- דר (טק.146 128. | רבדיו , 22%. | לצאו - א

 נק. 129. | ןתה ,146. | שיא , 224. | םבהילע חונכ יחיו
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 223 -- כ (0ק.140 19. | םכהילע --י 181 -- ם 6
 ופסי טק. 84. 4

 26. רחאה , 4. | דדלא -- לא טק. = 4
 4 -- ינשח 81 -- אינשה 6. | דדימ -- יו +,

 222. םכהילע 1.49 6 9.15 7 7 81, 49 959

7 ,,,,,, ,5 ,107 ,99 
 158,170,181,186,190,1ף3,196, 223,244, 240, 251,253, 6%
 260,271,282,283, 00 ; קזותס 2,139 ; סע 94. | המהו חורה

 -- המהו אשיו ופסי אלו ואבנתיו חורה 71.
,22% ,221 ,108,129,132,157,170,181,191 ,84 :75 :6:9 

 227, 212, 2%3, 260. - הלהאה -- הלאה 120. | ואבנתיו --נ \
 152.  הנחמב 2%-- בנחמב אלו 156, 200 -- הנחמב אמ 5
 27. (00תו- , 4. רענה -- רענה עה 197 -- ארענה 3.

 השמל -- ל , 84. = דדלא רמאיו טק.13₪ 9. רמאיו , 6.
 רדלא -- רדלא 109 -- קזומוס דדליא 6. | רדימו - 9%
 136,170. | םכיאבנתמ -- נ , 84 -- םכ ,%6 6

 60. 27 6 28 השמל דגיו רענה ץריו 9.
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206 5 

 שוב .םו-יטקלש כוש = יתלצהו - -.- - -

 ₪ 4 ו ו ו ו ה

 = --הרררררר-דררררהרהח הרול

 - -ר ה-7 הדהה יאלגר - - - 77-77 ד

 ---ר רה ריד ררחה רקבהו - -

 ףארקיה - = - קדתאכ - - הררה 7

 - 777 ינק%א = - -----רדרדרדרדד

 = -- הררי דד דרדחה לכצ%יו

 - ---רררררדרירדלדהה : ופסאי

5 5 

 ז6. וירטושו 61, 64, 127,193, 5
 18. ונליכאי - ונלכ* 65 -- ונלכאי 7:

 זס. שבוי 2" / ד. 20. םםכתפאמ -- םכיתסאמ 53
 21. יאלנר ₪ ילאגר 5. 21. ךארקיה -- א ,.
 24. ינקז --ינקומ 64,127,221,363. | םכעה 27 6 לארשי 5.

 דימעיו 61-
 2%. ואבנתיו -- נ . 64 -- א , 333 -- ובאנתיו 127 -- אובנתיו 4
 26. םכיבותכב 61, 63, 64, 65, 66, 127, 191, 1. ואבנתיו ₪

 ובאנתיו 127 -- אובנתיו

 ו. 0

 הכת.

 רשא -- שא ק. 135 102 -- אל רשא 4
 יכ -- רשא 4: םכעה

 וירטשו -- אוירטשו - שכתא -- םכתוא 136, 253, 0
 קנותס םככתא ף5. = לא 2", 75 -- קח תס תא 84. | דעומ -
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 14 14-- וב [גק.זגח 24 םבש 4.
 17. ךמע -- ךתא 212 -- טק. 1%\ םבהילע --

 8.  אשמב -- מ (טק.ז85 12%. םכעה ,146 -- הזה םכעה 4.
 אלו (גק.:8. 12%. | אשת 60,181. | התא -ה 2

 ךידבל 6.
 19. 4 םכתלבאו 36 הוהי 0ק,13 171.  םכתיכב --י ,

 170.  ינזאב -- ונזאב 104. | ונליבאי 1, 4, 14,17,18, 75
 8.9.7 7 196, 6 200 204 3 ןקזזזתס

 95: 199, 04 רשב , 9. בוט , ונל , 4

 ככל ,-

 19. אל -- אלו 18%. | ןולכאת -- ] . 5, 75, 84 -- *ולכאת 1.
 אלו םכימוי , 109. = םכימוי -- ו, 107 : םטתס 4 -- םכימאי 4
 אלו 25--ו ב 94,111,226. אלו םבימי השמח ,129. | אלו 3"

 2 םבבכיבי 0-

 20. שבימי,

 ככל ארול < 0.

 17 -- א הק. 6

 וכבתו -- תו (טָת. 4 4

 16. הוהי , +
 תעדי -- א תעדי 0-

 םכבפאמ -- םבכפסאמ 0.
 םככל , דפ. | ארזל -- הרזל זֶסָב : תטתס

 םבתפאמ -- םבככסאמ 84. תא
 וינפל -- ו , 252. רמאל , 152 -
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 וירח*אבמ השמ תרשמ ןונ ןב עשוהי ןעיו ! הנחמב
 אנקמה השמ ול רמאיו :  םכאלכ השמ ינדא רמאיו
 ןתי יכ םכיאיבנ קדוהי שכע 'לכ ןתי ימו יל קרתא
 הנחמה לא השמ ףסאיו ! םהילע וחור תא הוהי
 זגיו הוהי תאמ עסנ חורו ; לארשי ינקזו אוה
 קרכ שו ךרדכ הנחמה לע שטיו שיה ןמ םיולש
 ינפ לע שיתמאכו הנחמה תוביבס הכ שו: ךרדכו
 קדלילה לכו אוהה סשה לכ שעה קיו .:ץראה
 ףסא טיעממה *ולשה תא ופסאיו תרחמה םכוי% לכו
 ! הנחמה תוביבס *חוטש םהל וחטשיו םירמח הרשע

 הרח הוהי ףאו תרכי שכרט םכהינש ןיב ונדוע רשבה

 ארק דאב דבר .תרכמ ששב הדוה* ךיז עב

 זפש יכ קדואתה זרורבק אוהה שכוקמה שכש זרא
 ועסנ הואתה תורבקמ : שכיואתמה שכעה תא ורבק
 : תרורצחב ויהיו תורצה* שעה

1. 

 קרשאה זרודא לע קרשמב ןרהאו זכירמ רבדתו
 ורטאיו : חקל תישכ השא יכ חקל רשא תישכה
 רבד ונב םשכג ת4%לה זדוה' רבד קדשמב ךא קרה
 םשדאה לכמ דאמ ונע השמ שיאהו : הוהי עמשיו
 ללא שאתפ הוהי רמאיו ! המדאה ינפ לע רשא

 לא סככתשלש ואצ םכירמ לאו ןרהא ראו קרשמ
 דומעב זדוהי דריו ! שםתשלש ואציו דעומ ירהא
 ואציו םכירמו ןרהא ארקיו להאה חתפ דמעיו ןנע%

 עככאיבנ היהי שכא ירבד אנ ועמש רמאיו + שהינש

 : וב רבדא סכולחב* עדותא וילא זדארמב ;דוהי

 |: וה

 ₪ קונתס ש 1. חוטש -- ו \ 4, 17, 69: 95 2
 181, 227, 237, 239, 244. | 1רוביבס -- ו , ,,,

242 2 ,180 ,152,168 ,150 ,111,120,112 ,100 ,108 ,84 ,80 

2 
 33. רשבה -- רשבו 84 -- רשכה 277. = ונדוע , 209 -- ונדע

 5:15.18, 6,107,100 116,1ף0,181, 212 ---ונידע ז 4.

 ןיב -- ןיב מע 10. | םכהינש -- םכהיניש 150 ; קזו!תס 170 -

 םכהניש 4 4 תרכי םברט ,4 םכעב הוהי ךיו ,

 הכמ טופ .
 34. קמה םכש תא טק.:ג 128. תא "

 104,110,181,247: םטתס 109. | םכוקמה ,14. אוהה פנג 1.

 תרורבק -- ו ,109,176.181,196. - תא 24
 35. תורבקמ --ו ,\ 69, 107,109. | םכעה , 109 -- םכעהו 4.

 תורצח --ו 17,181, 253. ויה -- ונח 69,196. | תורצחב
 --ו17,152,181 -- טק.

 ז. ןרהאו םכירמ טק. 85 9. | םבירמ -- ירמ טס. 1 1.

 ןרהאו -- ו 1 ז-רודא -- ו \ 1 4, ,,,,571
 168, 178, 227, 400 -- תודוא 6, ,,, 0

 -- תדוא 75. | השאה .11זג -- השאה 284. | תישוכה

 רשא 7. תישוכי 4 :
 2. ורמאיו -- רמא'ו

 [טק. 86 102. | ונב ,1
 -- הוהיא

 3. השמ ; 9. | ונע -- וינע 1, 69. 75, ,,,,12
 227, 239: 247, 248, 2%1, 650 2, 661, 6%3, 659"ק ; קזגתוס 7

 -- ואנע 6. םכדאה -- םכעה

 4. הוהי -- השמ לא הוהי 200. | םכאתפ , 1 -- םםואתפ %)
 10, 110, 120, 157, 193, 226, 260, 64. ןרהא לאו , 1.

 דעומ , 150. | םכתשלש -- םשכ ,%.
 6. דריו == אדרי דומעב -- ו . 129 -- הדמעב

 דמעיו , 1סֶפ- | ארקיו להאה נק. 5 146.  להאה -- להא
 םכירמו , - ואציו -- אציו 0-

 6. הוהי קזומ מס היהי 4 וילא , -

 תכולחב -- ו \ 260 -- כ שאה 0.23

 6,7. ןכ אל :ןב טק. ג זז.

 קרה , 84. ךא , 109. | אלה הוהי
 רבד 2"-- הו רבד 223. | הוהי

 עדותא , 109. -
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 ןיחחבמ 2 - 2 < 2 2-2 2 הוה ה

 הרה דררה הד ה לא - = - - = - א'לש
 מי הר חוד תבור = ו ד ווד

 - דה - יולשה - - - - - - - - םוה - -
 - - - תאביבס הטוחש - - וטחשוו = = - - - -
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 -- דד אולה -- = 7-27 777 -

 = = 7-0 70- כי שו = ווי בה

 ---- - םולחבו עדותה - - -------

 5 צג

 28. וירחיבמ -- וירחבמ 6 -- ויראיבמ 61 --ויריחבמ 6
.0 ,183 

 29. םכע -- םכעה 6, 21 4

 11. ןמ --ןמא 127. | ינפ --ירפ .
 32. יולשה -- ה , 61. | הטוחש -- ה , 66, 127, 197, 1.

 23- הרח -- הרה 4. 14. םכוקמה | 3.
 3%. םכעה 64. | תורצחה -- תורצחמ 61 -- תורצחההב 2

 %. ןנעה - ה | קל

 ז 5 5 א.

 28. ןעיו -- יו 0.146 4 -- א% ןעיו 0.
 ןנ , 6. | וירוחבמ 4, 9, 108, 110,101, 0-
 ינדא -- ינדא הוהי 178 -- ינודא ף. | < םביאלכ

 20. השמ ול < ול השמ ז. | ול 1%.  השמ ,1%0--
 צג :9. - אנקמה -- הנקמה 9,232. | 'מו-- ו, 4%
 ןתי יכ םביאיבנ הוהי םכע לכ ,%6. לכ -- לכ תא 2
 18,107,146,181, 3802.  םכע -- םבעה 120,1%7.  םכיאיבנ

 הוהי ןתי יכ , 224. | םביאיבנ , 184 -- שםיאבנ 22%. | ןתי -
 תא ןתי :סז. | הוהי 2", תא \ 5, 109,129 -- לכ תא

 8%. םכהילע --' \ 14 4.

 20. אוה קחותגס איה 80 -- אוהו 6. ינקזו , 7.
 21. זגיו -- טק. 185 0 7. םכיה -- + קנס 2 0

 שומיו 238. ..ךרדכ --- ךרדב 1-7 הב 29 7. זרופיבס
 הנחמה , 69, 12% -- 05 262. | תוביבס -- ו \ 4, 6, 17. 19: 2

 80, 8ז,84,94,10ְק זס זזז,ז20 2, ָָ,,,,,7

 190, 244, 248, 240, 261, 260, 61%. | םכיתמאכו -- א טק.

 ץראה -- ץראה לכ 4: 5, 9: 69: 2
 107,12,146 ; קתונמס 236, 248 -- ה סאזסת טק. 46[ 4
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 422 כעה 6 ישםבוהו לכו 37 5 לכ 89. אוהה
 185. לכו 2% לז שבו 90199. ,  תררחמה -- הרדמה
 ?רדחמה 191. - ופסאיו --- כ [טק.ז460 120, תא , 4
 ולשה -- וילשה , 15, 17, 18, 60, 75, 80, ,,,6

 160, 18ז, 106, 227, 212, 21, 270, 288, 602, 659 'ק ן 6

 189 2 -- וולשה ס5 -- ויולשה זֶסָב. | הרשע -- הרשע שבא ().
 םכירמח --' ,19, 61% ; םטתס 81.  וחטשיו קזומגס וטחשיו 99 -

 .0)12 -- םניתאמכו
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 יש ₪ ב = 5 2 =-7- 7:8 לא הפ :אוה ןמאנ:יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל
 - - תנומתו - - - - - הארמב - - - - - - קדוה' תנאמתו תדיחב אלו הארמו רב רבדא זרפ
 0 - -הד-דהה 9 רחמ !השמב ידבעב רבדל זכתאר' אל עודמו טיבי
 222---ררררדירררררררהחח ז0  הנהו להאה לעמ רפ ןנעהו . + ךליו שב הוהי ףא
 ה קדנהו טכירמ לרא ןרהא ןפיו גלשכ תערצמ םכירמ
 = = רה 777 7החהח זז: אנ לא ינדא יב השמ לא ןרהא רמאיו ! תערצמ
 22 --רדהררדר ה החד זרישת ! ונאטח רשאו ונלאונ רשא תראטח ונילע זראשת
 2 - הש ₪ 27 היהה - - - | 12 לכא'ו ומא שכחרמ ותאצב רשא תמכ *יהת אנ לא
 1 14. אנ ללא רמאל הוהי לא השמ קעציו 1 ורשב יצח
 --- רידר ירד הרר רהרהחחה 14 קרי ץריבאו השמ לא הוהי רמאיו :הל אנ אפר
 2-2 225 ---דרחרההצ תעבש רגסת כימי תעבש שלכת אלה הינפב קרי
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 ב 4 שכתומש הלאו

 --יררה הרד החד !רוכז ןב עומש  ןבואר הטמל
 יי :ירוח ןב טפש ןועמש הטמל

 3עפפת)

 זי אנ 7 ומא -- ונמא סס -- ונימא 683 'ת,
 ורשב -- ונרשב 300, 681'ת.

 13. אפר -- אפא 4 הל -- ה טס. ג" 6
 14. םבלכת -- םכ ,151. | םכימי תעבש רגפת , 166.  ריגפת

 ז- רחאו הנחמל , 6. רחאו -- ו , 249, 288, 4
 14,1ף. םםימי - - (8) - - ץוחמ ,

 1%. רגסתו -- הנחמל רגפתו 196. | ץוחמ -- ץוחמ לא
 תביני תעבש הנחמל = הנחממל םכימי תעבש 80- | אל ,

 16. תרורצחמ -- מ \; 18 -- ו 1
 ו1ַ8, 240. ונחיו = * , 2. ןראפ קוס ץראב 7.

 (2טנת 100 60תו 3416 1ה61ק16 63קט6 13, 1ת 4 2101ננגצג 5%
 270, 655, 666, 657 : 1060ף%6 1 ]וג%, םטתו6ז4פוס ססתותו4זטםנ,

 חסה 6801015 13, 60תקז1ז "1 6א(טג 04

 ז. רבדיו טסא תוג]סע, 6% סזתג!ג ; 102,136,177 -- 0]08ז:

. 15:18,75: 84: 95: 12%, 120,151, 170, 18,193, 260,271, 7 

.+ , -- 1' 400 ,286 ,284 ,283 :279 

 2. חלש -- הלש 128. ורותיו 6. 0,132,152. < תא ,6
 -- ת טק. 184 ןתונ 108,193, 253 ; קזנס 1

 דחא שיא 2%, 107,166. שיא 2" 0.146 6. הטמל --הטמל א +.
 ויתובא 1פ-. .וחלשת <ולחשת 84. | אישנ --א ,11ז --יאישנ

 3. םבתא -- םבתוא 260. | השמ , 8.80. | רבדממ -- רבדמ
 109 -- 7 טק. 184 הוהי יפ לע 18 4 שבלוב

 193. ישאר -- םבישאר 251. | לארשי ינב , 104.  ינב --יפלא
 -- 0ק.18₪ 6, ) -- ינבא ( כ 6ע4-) 4

 4.:הלאו - ה , 132. | םכתומש --ו , 469 9
 111,112,116,150,168,186,196,226,227,249. הטמל ,4

 עומש -- ו . 18,193 -- ) קותגס י

 4:55.6. הטמל - - (8) -- ןבואר ,.

 5. ירוח -- ו \ 1, 18, 6. 80; ,,,,, 5

 לא 176.

6.5 

 4 5 ל תז29 1 א 4

 8. אלו < לאו 364. | רדיחב -- תודיחב 63, 64, 66 -- תודיב
 6% -- תדחיב 61, 221, 670. | תנומתו -- תונומתו 183 --

 תונמתו 209 -- תנובתו 670. =
 ף. שכב , |
 12. ]מא == ןכא 1.

 ז1. ונלאונ -- א ,
 14. אולה 63: 64, 127,183, 1.

 1. ירורצחמ -- תדרצחמ 363 0. ךיתובצא 2

 החלשנ -- ה ,127. ובישיו -- ובישהו 1.
 2. ורותיו 61, 63: 64, 127,183, 1. דחא 1%-- ד 4

 ויתובא 7. 4. םכתא חלשיו -- םכחהלשיו 6.

 תעפכת.

 7. יתיב -- תב 110,120 --' 1" ₪00. 48 ןמאנ , 7.

 8. וב רבדא הפ לא הפ !טע.ז25 9.  רבדא 5 120. "בו

 81. | הארמו -- ו , 103--- ה \ 170 -- הארמב 5,7% 3 קננתוס ג

 -- האר קת. 13. 80 -- האארמו 9 -- אהארמו 14.  תדיחב אלו
 (טק.13 - אלו - ו \ 9, 109, 17 4 תדיחב =--

 + 157 -- תודיחב 1: 60, 84, 108, 132, 116, 181, 101, 6 227%

 253, 260,615 -- !דיחב 8ת. וה. 19 -- * , 6 -- תדיחכ 74.
 תונמתו 42 5, 6, 17, 18.75, 80, 84,108, 120 2 ז 0

2409 ,244 ,230 ,227,232,237 ,225,226 ,158,186,180,193,196 

 2%3, 260, 61% -- תכאמתו +. הוהי -- םםיהלא 1:

 םיבי -- טבי 18 -- דארמו םיבי זז.
 9. םכב , 9 -- 06 םככב 6.

 10. לעמ -- םכהילעמ 100. = ןרהא 9 זקָּג -- ןרהא לא
 םבירמ 1". 129. | הנהו 2"-- םכירמ הנהו :1ז. | זרערצמ 2"

 -- תערוצמנ 75-

 11. רמאיו -- רמאיו נכ זנז. | ןרהא , 69,132. יב--יבא \

 107. | תשת ,זוז. | ונלאנ 0.17.18, 80.
 150, 170, 161, 220, 260, 600 תג
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 6 : הנפי ןב בלכ | הדוהי הטמל
 7 : ףסוי ןב לאג: רכששי הטמל
 8 : ןונ ןב עשוה% שכירפא הטמל
 9 : אופר ןב יטלפ ןמינב הטמל
 110 : ידוס ןב לאידג ןלובז הטמל

 1 : יפוס ןב ידג .השנמ הטמל ףסוי הטמל

 2 ; ילמג ןב לאימע ןד הטמל

 13 ! לאכימ ןב רותס רשא הטמל
 14 : יספו ןב יבחנ ילתפנ הטמל
 15% :יכ*מ ןב לאואג דג הטמל

 17.16 תא רותל השמ חלש רשא םכישנאה תומש הלא
 18.17 חלשיו : עשוהי ןונ ןב עשוה*ל השמ ארקיו ץראה
 ולע שכה*לא רמאיו ןענכ ץרא תא רותל השמ שתא
 19.18 המ ץראה תא םכתיארו :רהה תא סכתילעו בגנב הז
 טעמה הפרה אוה קזחה הילע בשיה שעה תאו אוה
 20.10 קרב בשו אוה רשא ץראה קדמו !בר שא אוה
 בשוי אוה רשא םירעה המו הער שא אוה הבוטה
 21.20 ץראה קרמו ! םכירצבמב כא וםינאחמבה--קדנהב
 ץא שא ץע קרב שיה קרור שא תווה הדנמשה
 ירוכב ימי םכימיהו ץראה ירפמ שכתחקלו שכתקזחתהו
 22.21 ןצ רבדממ ץראה תא ורתיו *%%%* ולעיו : םיבנע
 21.22 דע *אביו בגנב ולעיו : *תרמח פצאבל בחר דע
 ןורבחו קנעה ידילי ימלתו ישש ןמיחא זכשו ןורבח
 24.21 דע ואביו : םכירצמ ןעצ ינפל התנבנ כינש עבש

 עכיבנע לוכשאו הרומז שכשמ ותרכיו ל*כשא לחג

 -7-- עשוה --7077 -

 ₪ חרד ! :כירצבמא וא סינבחמ<*ה *]הב

 ןת ל מ ד" את יה הל קמ יה תפסה = -

 - --רריהד הדרדרה ואביו וכליו - - - -
 -- ואבו - - - --- :התמח תובל - - - -
 = - - קנעא - ----- 77777

 ו כ - הומו .- ₪ 2-4 לוכשא - =

 5.4 ץ ב ק ז 25 1, 0 זי 0 א דת

 18. אה תא םכתיארו טק. 35 244. | םבתיארו -- י , 6

 תרא פ5 244.  ץראה -- רהה 178. | אוה המ 9." 'אוה 1"
 -- איה 1,6.17,18: 7%, 84,107,132,193, 248, 253 ; קנווס 4

 80. | תאו -- ו \ 196 -- םכאו 112.  םכעה -- רשא םכעה 7

 בשויה 69, 80,108, 1סָג,248. | הילע ; 9-- םבהילע 17. | הפרה

 -- אפרה 2,110: קתנמס 99 -- 1066 הופרה 4 בר םכא
 טק. 35 244. כא 2

 19. ץראה -- הנמשה ץראה 100. | אוה ז", 81 זזז,זלמ]
 בש" 9: 75, 80, 84, 108, 158, סב, 196, 210, 244, 260, 615;

 קמתמס :7ס. | יהבוטה -- ו \ 42 5: 17:129, 112,152, 227,

 אוה 27-- איה 1:4, 6: 9, 18, 75, 84, 107, 227, 244. 253, 200:

 תתתמס 80. | אוה 37-- איה 84. . בשוי \ 83 -- ה 1 5
%72,,,ָ,,,ָ 1090 ,107 ,99 ,89 :84 :75 .69 

 155, 158,180,191, 251,2ף6, 389 2, 600 6008.  שכירצבמב

 -- םכירצמב 4.
 20. אוה -- איה 1, 4, 6, 9, 17, 18-75 0%

 152.1923,196. 222, 253, 260: קזותס 80. | הזר-- הז טק.
 18.  ץע הב שיה טק. 2. | הב קתותס 21 83. | םכא 2*

 -- םכיא 107. | ץראה 2"-- ץראה ןיתה 129.  ירוכב -- ו ,
2 

 21. ורותיו 6. ןצ =- | 1, 4: 79: 132, 220, 227,
 244, 248 -- |'כ 108,193. - דע -- דעו 69,1ף1 : קעותגס 14.
 בחר ,, 109 -- בוחר 6: 75. 89, 108 ; קענתגס 168. אובל %)

173: 25. 
 22. 0. א 7- אביו -- אאביו ( ו 6ז86) 9 6 2

 ואביו 400, 6845. | ןורבח דע -- ח דע קת. 35 4
 ןורבח -- ו ,\ 6 196, 279, 282, 28, 288 -- | קנתס ן 2. | ישיש
 נז. | ידלי :9,102,22%, | ןרבחו 9,109, 232,278. עבש
 קצומגס 215 252. [2וצ 80,108,226.248. םכירצמ ---םכירצמב 4

 23. ואביו -- אביו 80, 12% -- ו 2% גת. דג 4 לכשא -

 לובשא 108, 28 -- ל (סז6 ק 2. הרומז - 1 \ 1, 2 6
60 ,190 708 ,107 ,69 ,18 ,15 ,9 

 227, 232, 237, 239, 603 -- הראמז 4. | לכשאאוא 7%
 69: 75, 80, 84, 94, 107,109, ז 10, 152,166,168, 7%

,253 ,248 ,244 ,239 ,237 ,228 ,227 ,226 ,196 :186,189,193 

 600 6 נחּגזַק. 615 ; קחנתס 389 2. | והאשיו --ה , 164--והואשיו |

 19.  טומב --ו ;9 -- 196 | ןמו 1*--ו . 2,
 4, 55 םכינמרה -- .םכינמארה 152 -- םבינומרה

 84, 108,10ְס,129,170, 1,196 232, 2%, 015: קחתס 359 ₪

 ןז. אדוס -- ידוס 61, 63: 64, 6, 66, 127,184, 221, 611000.

 < 14. לאיבימ 64 -- לאיכמ 7- 1%. יספו -- יספאו 4.
 17. םבישנאה -- א טק. 46 127. | רותל 61, 63: 64, 65 %

.221 09 ,127 

 ג רוהל 01, 62. 64. 69. 60,127, בגנב ---
 בגנ \ 9. , 19. אוה 27-- וא 7.
 20. םכינבהמה < םכינחבמה 61, 63, 64, 66, 27 72

 221, 214. 304, 4. םכיריצבמ 61,

 21. הנימשה 64. = תורכב -- תורוכב 61 ,64,127,183 -- תרוכב 2.

 22. ורותיו 61, 62, 64, 05, 66, 127,183, 1. התמח -- ה .

 61, 7. 21. 'דליל 1.
₪ 

 תעפאב.

 6. הטמל -- ה , 69. = הדוהי -- דוהי 8ם.11ם. 152. | הנופי
,109 ,84 ,69 

 7. לאגי -- לעבי י

 8. 00. , 615. עשוה -- עשוה ןב טפש 111. | ןב ל זז.
 ף 65 10 600. גם[ 4 הטמל -- ה , 8ת. 11:ם. 1%2 --

 הטמל אטמל 10. | ןימינב 100,136. | יטלפ -- איטלפ 1.
 ןב -- לא 19. אופר -- א , 152, 260.

 10. 157,.00.  ןלובז -- ןולובז סב -- ןולבז

 לאידג -- ל , מ. וחי 24 ידוס -- כ 1טק.184₪ 4

 11. (0סזה. 17. השנמ -- השנמב 193 -- טק. 134

 יפוס - - - הטמל טק. 4. -

 12. הטמל -- ה ,\ אמ. חו, 4 ןד -- ד 2. :4=

 לאימע -- לא ימע 4. ,
 13. רשא -- רשא השנמ 07. = רותס -- ר , 81. | לאכימ =

 * קתנתס כ -
 14 ילתפנ א

 . 1%. לאואנ --לואג 186---ל ,, 69 -- לאואנ לואג 13 -- לאואג א
 132 -- לאל ואג 9. ןב ,

 16. 0. טק.286 244. | הלא -- הלאו 1. | םבישנאה , 100. -
 ץראה -- ה ,80. | עשוהל השמ ארקיו -- עשוהל השמל ארקיו
 םק.:4 80. ארקיו -- חלשיו 155. עשוהיל גז. ןוו ,%-
 17. סו. (0ק. 74. 244. | םכתוא זסָּב. א םכהלא -- םכהילא
 השמ 109 -- םכהילא , 6, 80, 112,136, 184, 13, 248 3 קז!תוס
 168. | הז-- אאהז 81. םכתילעו , 170 -- םכתיאר) 18 -=

 כתילעהו 69. | חרא 27-- לא
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 - - וםנומרה - - - - - - - -.- ו*אשיו - - ןמו םםינאמרה ןמו םכינשב טומב והאשיו דחא
 ב4 5 וארק - = - 7777777 - 25.24 7ע לוכשא לחנ *ארק אוהה שוקמל |: שינאתה
 = ד = שו וש - ל*כשאה - - - : ללארשי ינב שכשמ ותרכ רשא רוכשאה ;רודא
 שש = 0% פו וא-%= תא ר*תמ ובושיו 5% : שכוי שסכיעברא ץקמ ץראה *% רותמ ובאשיו

 ב שש 27.26 זרדע ירכ יראו ןרהא "לאו זרשמ לא ואביו וכליו
 כ ןארפ - -- 7-77 7 ד זכתא ובישיו קרשדק ןראפ רבדמ ירא "רארשי ינב
 ----רררדרדדד ו - : ץראה ירפ תרא םכואריו קרדעה לכ זראו רבד
 - ריד דה חד - הרה ה 77 ה-77 28.27 ןנתתלש רשא ץראה ירא ונאב ורמאיו ול ורפסיו
 - - ה ההד ההד אה ---- דה דהד 29.28 י'כ ספא : זרירפ זדזו אוה שבדו בלח זרבז כגו
 תולדגו - - ------דרדידדדחה זר*לדג* תרורצב שכירעהו ץראב בשיה שעה זע
 בשש --- 77777 קנע* ידיל' - - - - 30.20 בש קלמע |: םש וניאר קנעה יד*ל' שכגו דאמ
 בשש = - 777 - יחהו - - -- 7777 בשוי ירמאהו יפוביהו %%%** יתחהו בגנה ץראב
 סהו - --- ד דהחה - בשש - - - - - 35.40 סהיו :ןדריה די לעו שכיה לע בשוי ינענכהו רהב

 = ול - - ---7לע--7---7 קרלענ קרלע %% רמאיו השמ לא שעה תא בלכ
 = - לכאנ לאכ' - - - - - - 12.1 רשא וכישנאהו :קדל לכונ לוכי יכ התא ונשר'
 -- ה-777 ד ו קזח יכ ששעה לא תולעל לכונ אל ורמא ומע ולע
 - ה יד הרד דחה ואיצויו - - - - = - 33.32 התא ורת רשא ץראה תבד ואיצאיו :ונממ אוה
 = -- ה הדרה רייר דדדרדרהח קדב ונרבע רשא ץראה רמאל לארשי ינב דא
 ו א'ה - = - - = ה-77 תל שכעה לרכו אוה היבשוי ;רלכא ץרא קדתא רותל
 - -רדי הדחה זכישנא - - - - - ---7- 34.11 אר םששו |! תודמ אישנא הכותב ונאר רשא

 - - הד הד רד דדד םכילאפנה - - וניניעב יהנו םילפנה ןמ קנע ינב םכיליפנה זרא

 5 + גה 1₪ עס א 4 עפכה

 17, 69, 107,193, 260 -- תלודג 1, 9, 75, 132, 248 -- תולדנ
 זץ, 7%

 244, 249, 615 : קוגמס 103,382. | םכגו --ו,18.  ידל--=
 ירילי 1. 4, 6, 9,14,17,18, 60: 84, 6,108,100 זו 1299

,240 ,248 ,244 ,221 ,196 ,193 ,180 ,186 ,157 ,130 ,132,136 

 260, 286, 600 גז. 615 ; קנווס 2, 04, 103, 128 -- ירלל 7.

 29. בשוי 1"-- ו \ 1, 4, 9; 18, 80, 84, 80, 107, 10, 11,209

 112,189,2%2. | בגנה 00ק.148 12% -- בגנה שהו :1:.  יתחהו
 -ו.זנ: --ה ,129 --וחהו 184. | ירמאהו יפוביהו < ירמאהו

 יקוביהו 80. = יסביהו 4, 17, 18, 75, 109 ירמאהו -- הז

 ירמאהו 129 -- 'רומאהו 80,102, 193. | בש" 27--! ,
 6, 15,17, 18, 60: 75, 80, 84, 10ְל, 100, ,ָ,,,,68

 189. רהב -- רהב לע 120. | םכיה לע בשיי ינענכהו ,
 בשוי 3" -- ) \ 1:4: 5: 17: 18: 69, 75: 80. 84, 80, 107, 1 זז

 120,112,189.  לעו--ו , 80,168,196,248. ןדריה--ה ,4

 40. היו -- סחיו 155 -- םהיו 1, 2. 32 42 5: 6. 8. 9 9

19 ,99 ,95 :94 ,80 ,84 ,82 ,81 ,80 ,75 ,69 :67 ,17,18,19 

 102,103,104,10ף,107,108,10 5,709

 132,135,130,110,111,116,זלז, 52, 8,160; זקס, 171,

, ,173.175.176,177,178,184,185,180 

1 260 ,206 ,244 ,242 ,217 ,214 ,212 ,220 210,223 190 ,198 

 270, 271, 282,283, 286, 287, 1'288. ךסס 1, 362, 380 2 0

 659 7, 663 1 -- (טק.188 136. - לא -- לע 22%; קתמוס 4

 -- 00.18. 1.  השמ --ןרהא לאו השמ זזנז.  רמאיו --ורמאיו
 4. התא 58 69 -- התוא 170, סב, 253. = לוי -- ו 9
 ז4,ד,1סְק,10,111,120,170, 1731 186, 22%, 220, 4.

 הל לכונ -- הל לכונ הל 7.
 41. רשא , 75 -- רש טק. 36 1%2. | תרולעל , 75 -4

 186,100,152,17% ; םטתס 128. | לא -- תא זסָּבַג קזנמס

 קוח -- םכוצע 1:

 22. ואיציו -- ואציו :10, 136, 170, 181, 262 -- (איצוי'ו 1

2 ,108,111,126,146,101 ,84,107 ,80 ,75 :69 :17,189 

 קונוס 14, 83 -- ואיצאיו 6 -- ואצוו 22%, 228. | תררבד -- תא

 תבד 18,109 -- תב ₪0ק. ג 0. רשא - - (6) - - ורת \

 52. | ץרא ,157. | היבשוי -- הבשי 129 ---

 ז 4, 18, 69; 75, 80, 84, 89, 94: 985. 7, 108, 1

26 2 ,227 ,180,210 ,186 ,168,177,181 7,505" 

 229: 244, 253, 260, 615 ; קזנתוס . אוה -- אה : 7%
 18, 84, 10ֶק, 120, 132, 151, 13, 227, 260, 264, 650 1
 םמחס 4,80. | לכו -- כ ₪ק.145 4. | וניאר -- ונאר א 2

 הכותב -- ו ,1

 33. םביליפנה -- םכילפנה 17, 80, 8, ,,,\
 186,196, 237, 248, 249, 28, 61ף ; םטתס 151 --נ 6 --ק-

 230. 12%.  םבילפנה ןמ קנע ינב , 80, 1ֶסָג. = םכילפנה -- םכיליפנה
 1: 4.6, 0, 10, 69: 75*י- 9 2 1

 190, 210, 226) 227, 244: 253, 260, 271, 282, 283 ; קזוזחס 04--

 24. לכשאו 64, 65. | םםינאתה -- םכיניתה 61,
 25. לע =< רע +. לוכשאה 61, 64, 6%, 66,127,193, 1.
 26. ובשיו 66, 1. רותמ 61, 63, 64, 65, 66, 127, 181 3

 27. השידק 66. ובישיו -- ובשיו
 28. הזו -- חזו -

 29. בשויה 6. = תורצב -- תורצחב 64, 221. | "דלל"
 21. סהיו -- פחיו 61, 6%. = רמאיו -- ורמאיו 184- | לכוי <.
 242. ולע , 61. | חרולע -- תולעל 61, 63, 64, 65:66 1

 221,670. | םכעה טק. 2:
 23. ינב לא -- ינבל 61, 64.  רותל

 221. - התא , 65. " היבשוי -- ו \ 63: 65,183, 221. | איה
 א 64. | םםישנא -- םכ , 61, 63, 64, 65, 66,127,

 34. יהנו -- היהנו 61, 64, 65, 66,127, 1934, 670. | םביבגהכ --

0 

3 

 םזומס םכינמירה 80. | םכינאתה -- םכיניאתה 17,196 -- א
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7 .94 :89 ,84 2 ,51 ,80 ,75 ,69 ,18 .17 ,16 ,14 
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 ץראב ונתמ ול הדעה לכ שכה*לא ורמאיו לארשי
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 תפתפתו

 ! שכ*ארית לא ונתא הוהיו שכהילעמ שלצ רפ שכה

 זס הוהי דובכו שינבאב סכתא םכוגרל הדעה לכ ורמאיו
 זז רמאו - :לארשי ינב לכ לא דעומ להאב הארנ

 דעו הזה שעה ינצאנ' קדנא דע הרשמ לרא קדוה'

 יתישע רשא זרותאה לכב יב ונימאי תגל קדנא
 ז2 %%% ךתא השעאו ונשארואו רבדב ונכא :וברקב
 13  השמ רמאיו :ונממ זכוצעו לודג יוגל %%%% %%
 שכעה תא ךחכב תילעה יכ שכירצמ ועמשו הוהי לא
 ז4  ועמש תאזה ץראה בש לא ורמאו :וברקמ הזה
 הארנ ןיעב ןיע רשא הזה שכעה ברקב חוהי התא יכ
 התא ןנע ד*מעבו שכה*לע דמע ךננעו הוהי התא
 15 התמהו : קדליל שא .דומעבו שכמו שכהינפל ךלה
 רשא שיוגה ורמאו דחא שיאכ קדוה שעה זרא
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 18 ןוע אשנ ***% דסח ברו םשכיפא ךרא הוהי :רמאל
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 הזה שעל התאשנ רשאכו ךדפח לדגכ הזה שעה
 20 : ךא*רבדכ יתחלס הוהי רמאיו : הנה דעו שכירצממ
 21 :ץראה 'לכ תא הוהי דובכ אלמיו ינא יח כלוא
 22  יתתא תראו יד*בכ עזרא שםיארה שכישנאה לכ יכ
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 ןיע -- ןעב 4--ע 00. 248 19. | הארנ -- אהארנ 6. | הוהי 2"
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 אזטי פפו 0%

 רשע הז יתא וסניו רבדמבו טכירצמב יתישע רשא

 ץראה תרא וארי שא :ילוקב ועמש אלו זםכימעפ
 אל יצאנמ לכו %%% %%% םכתבאל יתעבשנ רשא
 ומע תרחא חור התיה בקע בלכ ידבעו |: ;דוארי

 קרמש אב רשא ץראה כא ויתאיבהו ירחא אלמיו
 רחמ קמעב בשיי ינענכהו יקלמעהו : הנשרוי וערזו
 לבדי .  (ףופ םכ ךתד *<רבדמה ככל .רעסו .רנפ

 הדעל יתמ דע !רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי
 תונלת תא ילע פינילמ המה רשא תאזה קדערה
 רמא :יתעמש ילע םינילמ המה רשא לארשי ינב
 שכתרבד רשאכ אל שא הוהי םשכאנ ינא יח שכה*לא

 זככירגפ ולפי חזה רבדמב !יפשככל השעא ןכ ינזאב
 קדנש םנירשע ןבמ סככרפסמ "רכל סכידקפ לכו
 לא ואבת שתא שא :ילע שסתנילה רשא הלעמו
 יכ הב םשככתא ןכשל ידי תרא יתאשנ רשא ץראה

 רשא סככפטו :ןונ ןב עשוהיו הנפי ןב בלכ שא
 ץראה תא ועדיו שכתא יתאיבהו היהי זבל שםתרמא
 רבדמב ולפי שכתא שככירגפו ! הב שתסאמ רשא

 הנש םכיעברא רבדמב סכיער ויהי סכינבו + הזה
 : רבדמב סככירגפ שת דע םככיתונז תרא ואשנו
 זכיעברא ץראה זרא שתרת רשא כימיה רפסמב
 שכיתנוע תא ואשת הנשל םשוי ;דנשל כו םוי

 קדוהי ינא : יתאונת תרא םשכתעדיו הנש םשכיעברא
 רערה הרדעה לכל השעא תראו אל םכא יתרבד
 :ות*מי שכשו ומתי הזה רבדמב ילע םםידעונה תאזה
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 90, 260 --- םכנילמ 107,111,120,225, 615 ; קננמס
 ילע 2" 7 %%

 28. רמא , 99 -- רומא 0,108, 226. | םבהלא -- םכ , 17 =

 םבהילא 9, 80, 108, 100, 136, 170, 103, 226, 248, 251, 260 --
 א (טק.ז2 15%. יח --יח תרדל 95. | םכואנ 9. | הוהי ,

 132. | 'נואב ₪0ק. 86 :גנ. | ןכ --ןכ 2 109 -- קס יכ

 שככל -- םככל א 142. '
 20. ולפי -- ו , 151 --' קונתס ו 99. | םכבירגפ -* \ -
 לכו ל5 69 -- לכל 150,181. | םבכידקפ --'* , 109 -- םככידוקפ
 9,111,136,193,196, 226 -- םכהירקפ קזננגס 4 לבל --
 לכלו 17, 181 -- לכו 60, 225 ; קז!ומס 128--ל 2" טק. 6

 הנש ,132. | םכתנילה --םכתונילה 5, 158, 13, 226 -- םכתונלה
 9 -- םבתנולה

 40. חרא , 69. םבכתא 0.136 3. הב 6788 1.5 הנפו--

 הנופי 69, 193 -- 'זמקה הנפי 601. | עשהיו 4
 31. רשא 1", 99. | םכתרמא --ר קוס ת 144. | זבל --
 ןבל 136. = יתאיבהו -- תאבהו 2%4 -- יתאבהו +, 84

+ %,,, ,94 ,89 ,84 :80 ,75 :60 

86 ; 200 ,2%3 ,244 ,216 ,227 ,226 ,196 ,180 ,181,184,186 
 139 -- יתיאבהו 225. | םכתא [טק. 85 6א 11₪ 103. - ועדיו ,

 89,100. | תא -- תאא 7. רשא 2"-- רש !טק. 4 4

 םכתפסאמ -- םכיתסאמ 193, הב ע6 אב 4

 12. 00 , 4. םככירגפו -- ' \ 69: 81: 12%-
 ןליפי 9. |

 13. םככינבו ק.8 זסס. | ויהי --ויחי 19. | םםיעור 2
 קזותוס 69- הנש , 4. םככיתונו -- 1, 1

 --'.128 %- םכות 4

 34. רפפמב -- רבדמב 4. םכוי 2". 109,193. | הנשל
 ןככוי 2, 223, 244 -- 21 111. | תקרא 2", 7%. | םםכיתונוע 1
6, ,19 7 +10 ,99 ,84 ,80 :7% :18.69 7+ 

 181,1ף0, 191,193, 220, 227, 232, 237, 200 ; קזותוס

 הנש , 5. םכתעדיו -- שב טק. 235 - יתאונת -- ו ;, 54.

 35. הוהי , 200. | םכא -- םבא יתישעו 9. | הערה 9.
 תראוה -- א , 69. = םםידעמה -- ו,

 וף0,181,196, 7- ילע -- הוהו ילע 9 -- הוהי לע 1
 הזה רברמב , 6 -- הוה רבדמב הזה 4 הוה -- ןו 4
 ותומי 4, 0: 9: 17: 69, 75, 80, 84, 10% 6
 226, 228, 22, 61ף : קצוס %

28 

-/ 

40 

31 

12 

33 

5 

5 

01. 

 - --רר ריר ה ההד ויתאאבהו -
 - ד דה בשא - 007777 : הנשריי

 5 ג

 2. יתעבשנ -- ע ;,124- | םבתובאל 1
 24. חור -- וחור 1ֶסָל. = הנשריי -- הנשרייו 1-2
 2%. יקלמעהו -- ע טק.ז36 6%. | ועפו -- ועס 1.

 27. הערה --ערה 18ָג. םבה :*--םבהא 5.

 יתעמש -- ש , 1-
 40. ןב 2"--ןבא 5.

 21. ובל 18ָ-. | םביתסאמ 1:
 23. ויהי -- היהי זֶפְ. | םככיתנוז -- 1 ; 6.

 34- םככיתנוע ₪ םככיתונע 64 --- םככיתוננע +

 םכה

 זפפב

 יתמש 84. | םכירצמב , 6.  יתוא ְפָב. אלו --1 ; 84.  ועמש
 כ 9" לוקב -- 3. 1, 6, 9, 14, 18, 69 75, 7
: 00 ,253 ,262 ,2489 :244 :190 ,189 ,175 ,151 ,132,150 ,10 

 קצותס 2
 24. םכתבאל -- םכתובאל 185, 193, 260, 264 -- יתבאל 1.

 לבו -- לכו לא 894 -- -%6 יצאנמ קצנתס יתאנמ .
 אל -- אלו -

 24. התיה -- התיה רשא 1% -- תייה 9. | תרחא 6
 ויתאיבהו -- ויתאבהו ף, 81, 94 48, 107, 108, 15 -- !יתואיבהו

 1סָג, 237 -- ויתואבהו ז:. אב -- הב 69 -- א ג. 18 0,
 הנשרוי -- ! \ 42 18: 75 111, 129, 219, 249 -- הנשירויז 0%
2272 226 ,225 ,101 ,180 ,181 2 150 ,132 ,108 ,107 ;95 ,84 

 260, 270, 282, 283, 284, 286, 288, ךסס -- הנשירי 0.
 2%. ינענכהו - ו , 193. בש" -- ו . 4: 99 18, 80, 84,079
 120,150, 237, 249: 615. | רחמ ,223,18%. | ךרד רברמה ₪
 הרבדמה ךרד 10פ. | רבדמה , 4, 75 -- הרברמה 9 196. 7
 -- %ארבדמה (ה ₪%.) 71. ךרד 51: 4. תכולה
 26. הוהי ,1ף0. | השמ -- רמאל השמ 1,19פ. | ןרהא לאו

 80,181. - רמאל -- רמאל לאו
 27. הערה הדעל -- הערה דעה הדעל 9פ. = םבינילמ 17---
 תבינלמ 69, 158 -- םכנילמ 14, 107,111,166, 225,248, 53
 ץוגמס 389 2. = תא ילע -- יתעמש תא ילע 170. = תונלת תא
 1םק.ז45 144. 'לע -- (6) - - תא ,;,,,-

 תרונלת -- ו , 6, 17. 80 4, ,,+ָ,,,,
 226, 248 -- תונולה 60, 108, 120, 212, 288, 600 וחזה. ----

 לארשי --- לא ,, ה. 11. 2.
 שכינילמ המה 2"-- םכינלמה 6 םבינילמ 2"-- םכינלמ

 .תנולת 181, 271 2.
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 ובאשיו ץראה תא רותל השמ חלש רשא זםישנאהו
 :ץראה לע הבד איצוהל הדעה לכ תא וילע ונוליו
 קרפגמב הער ץראה תרבד יאצומ םשכישנאה ותמיו
 ןמ ויח הנפי ןב בלכו ןונ ןב עשוהיו :  הוהי ינפל
 "רבדיו : ץראה תא רותל םכיכלהה שכהה םכישנאה
 ילארשי ינב ללכ ללא קרלאה כירבדה זרא קרשמ
 לא ולעיו רקבב ומכשיוו |: דאמ שכעה ולבאתיו
 רשא זכוקמה לא ונילעו וננה רמאל רהה שאר
 % % % % % % % % % % % ונאטח יכ הוהי רמא

 שכתא הז המל השמ רמאיו !:% 8 9 % % 8 % *
 ולעת לא :!ח*לצת אל אוהו הוהי יפ תא סכירבע
 ! עככיביא ינפל ופגנה אלו םככברקב ;דוהי ץא יכ
 ברחב שכתלפנו סככינפל שש ינענכהו יקלמעה יכ
 קרוהי קריה' תצלו קדוה! ירחאמ שכתבש ןכ לע יכ
 ןוראו רהה שאר 'רא תרולעל ולפעיו ! שכמע
 דריו | הנחמה ברקמ ושמ אל השמו הוהי תירב
 % % % % % *% אוהה רהב בשיה ינענכהו יקלמעה
 דע םותכיו םכוכיו *% *% + *% % % % % % % % *%

 !+ * % % % % % המרחה

 א ש א. אזטצי

 גז

5 24 

 ובושיו - - - - ר*תל - - - - - | ו
 ---7-----,הרדררדחה ונ*ליו

 2-77 ד ר*תל ------777 ד

 ו ןנילעא = ---!- ₪ = ₪ ₪

 טא השמ לא הוה רמאוו - - - 0-77 7
 אלו סככברקב ינניא יכ ומחלת אלו ולעת אל שכהל
 - - ריר רדדדהה : ככיביא ינפל ופגנת
 2 -- !הילצת אל א'הו ---- 0777 -

 ופדריו שכתארקל אוהה - - - --- 70-77 -
 דע םשותכיו םכוכיו שירבדה הנישעת רשאכ שתא

 ! הנחמה לא ובושיו המרח%

 6 די

 1,2  לארשי ינב לא רבד !רמאל השמ לא הוהי רבדיז

 זככיתבשומ ץרא לא ואבת יכ שה*לא זררמאו
 'הלע הוהיל השא שכתישעו : שכל ןתנ ינא רשא
 - תושעל םככידע*מב וא הבדנב וא רדנ אלפל חבז וא
 בירקהו :ןאצה ןמ וא רקבה ןמ הוהיל חחחינ חיר
 ירולב ןורשע תלפ החנמ הוהיל ונברק ** בירקמה

 אל תאב

 41. השמ , 152 --השמ המל 17 -- םכהילא השמ 100.  םכתא
 אלי םבירבע , 152 -- םכירבוע 9, 193: 253- יפ -- אא ופ

 193. אוהו -- איהו 1, 4, 6, 0, 17, 80, 84, 107,132,150 29

 260 ; 6 18. | חלצת -- ח תתג]ט(. 4

 42. םבביביא -- םככיביוא 69, 193 -- !06 םככיבוא 17. =
 43. ינענבהו -- ה ,129. | םכתלפנו םככינפל -- לפנו םככ =.
 136 129. | םככינפל -- םככ טק. 186 18%. | יכ , 146 --' ב

 עג. 109. - היהי ,1

 44. ולפעיו -- וליפעיו 4, 9. 17: 69: 75: 99 109
 103,196, 232, 260 ; קנוותס 15% -- (גק.ז46 146. | תולעל--

 ו. 80, 100, 12ף, 178, 237. 271, 282, 283, 288, 313

 -- תאלעל 6. שאר , - ןראו ף, 10, 100, 2892, 4

 אל ,17ס. | ושמ -- אושמ 6. | ברקמ -- ךותמ 69 -- ךותמ
 ברקמ

 בשיה -- בשויה 108, 101 5

 ככיו 6
 45. 'קלמעה < יקלעמה 4
 248, 23,260 -- ה קזותגס * .

 םכתכיו 18,107,151,237. | דע --ד !טק.ז8 100. | המרחה

 -- המרח %

 ז. הוהי -- הוהי ו 0

 2. םכהילא 15, 60. 80,100,136,1%1,248. - לא 2%.
 ץרא -- ץראה 75,181, 223 -- ץראא 100. | םככיתבשומ -- 1.

1% %,, ,107 ,4( ,84 ,80 ,60 ,19 ,17 :5 

 ז86, 180,210, 227, 248, 240, 600 תוגזַפ. -- םכביתובשומ 2

 260, 600 6ז תוגש. 61% -- םככיתובשמ 196. | ינא ,-

 ןתונ 108,178, 1091: +

 1. םכתישעו -- +. 9.  הוהיל השא -- הוהיל הלע השא 2.
 הלוע 4, 60, 84, 120, 13 : קזגגס אלפל 018

 הבדנב -- הבדנ 107, 248 -- הבדנב הוהיל שכימלש 196 -- הבדנל
 17. 69.13, 226. | וא 3", 1,80, ' םבבידעומב "8%
 84. 80, 04, 10ְקְ, 108, זז, 120, 136, 152, 158, 186,100,

 196, 247, 253, 260, 282, 100 : קזנתס 170. חיר -- חירל
 הוחינ 5, 7 ןמ וא -- ןמו

 4- בירקהו -- קהו חח. וחם. 2 ונברק -- ונברק תא 4.
 החנמ -- תחנמ 69. = תלופ 1. ןורשע -- ו. 95 109
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 ץצהתז2א 0704.

 ₪2 = ₪ | 5 ₪ 0 ₪ 5 שצע ₪200 ₪0 ₪ ₪0 ₪ ₪5 ₪ 5 ) ₪5 ₪ ₪ ₪

 אש = אש | בא | ₪2 0 ₪ 0 ₪ קש 0 מ | שמ | ₪ צפש )₪2 א = צפ

 | ;תאגתב

 . .םכישנאהו --- םםישנאאהו 1. רותל 61, 63, 64. 65, 6
 127,193, 221. - ןבשי 61,620 64000, 00127,183,22%.

 . יאצומ ₪ איצומ -
 . ויח -- ויה 221. | רותל 61, 63, 64 656, 1

 59: םבירבדה -- ב 1.
 40. וננה -- ונגח 127.  ונילע -- ונילעו 61, 63, 65, 6 7

 18 221. - ונאטח --ונישח 64. - ומחלת אלו ,.
 45. ופדריו -- ועדריו 363 0. םכותביו < םכתוכיו

 ובשיו 61 1 םבירבודה 4.
 64, 6ף, 221, ,

 דע םכותכיו ( 363 0.

 . ץרא -- ץראא 7. 3. םכתישעו קזנתוס 215 4 ב

 ו 28 א.

 46. רשא -- השמ רשא 4. ובשיו \ 104 -- ובושיו "" 2
 1923: 227, 2. ונוליו --- ונליו 42 75 10, ,

 173, 225: 23 קעותס 172 -- וניליו 1 9, 104, 07, 22

 ו +2 106, 217: 248, 240, 21, 260, 71 4 659'ק ג ןכע1נתס

 80, 1ףס ; תטמס וילע 6% לכ תא (טק.18: 9. תא 8

 17,69.168. הדעה -- הדע פ.  איצוהל -- ו 18. הביד 6.
 לע ממס ןמ 3. | ץראה 2"--ץראה לכ =.

 27.00 ,5- ותוזמיו 5, 132,181,103, 4

 ישכישנאה -- םכ , 170. | יאצומ -- יאיצומ , 4
4 ,227 ,220 ,186,106 ,10 ,136 ,142 ,120 ,10 108 ,107 ,9 

 248,260 ; קזנמס 168,170 -- יא'צכ 18,615. הערה ,%

 תפגמב -- הפגמכ

 48. עשהיו 69.  הנפי ןב בלכו ןונ ןב ₪07. 184- 4.
 הנופי 120,103. ויד --ה (טק.286 244.  ןמ 109.  םכישנאה

 --א ,120. םכהה \2%2. | םביכלוהה 108,181,101, 4.
 39. םכירבדה -- םכירבדה לכ 1, 4,151, 186: [סח6 4

 לכ ,'ז,100,110,111,158. - לארשי ינב גק, 86/4. ינב
 1.6, 244.  ולבאתיו -- לבאתיו 210.  םכעה , 9.

 40. ומיכשיו 1, 4: 5: 0, 17, 18, 60, 7ף, 80, 84,107,

 120,132,116,158,1ְס,226, 244, 248,260, 100 ; קונתס 4

 177. שאר ,ז -- ₪ שאור ף. | ונילעו -- ולעיו 6



 השעת ןיהה תיעיבר ךסנל ןייו :ןמש ןיהה תיעברב

 השעת ליאל וא : דחאה שבכל חבזל וא הלעה לע

 זרישלש ןמשב קדלולב םכינרשע ינש תלס ?דחנמ

 חחינ חיר בירקת ןיהה זרישלש ךסנל ןייו + ןיהה

 אלפל חבז וא הלע רקב ןב השעת יכו |! ;דוהיל

 רקבה ןב לע בירקהו : זדוהיל םכימלש וא רדנ

 ! ןיהה יצח ןמשב לולב שכינרשע השלש תלפ החנמ

 : הוהיל חחינ חיר השא ןיהה יצח ךסנל בירקת יו
 השל וא דחאה ליאל וא דחאה רושל השעי הככ

 הככ ושעת רשא *רפסמכ |: םיזעב וא סכישבכב
 קדככ השעי תרזאה לכ ! שסרפסמכ דחאל ושעת
 יכו | + קדוהיל חחינ חיר השא בירקהל ;דלא תא
 השעו סככיתרדל שכככותב רשא וא רג םככתא רוגי

 :קרשעי ןכ ושעה רשאכ ;דוהיל חחינ חיר קדשא

 פכלוע ערקח רגה רגלו סככל ערחא קדקח להקה

 תחא הרות : הוהי ינפל היהי רגכ שסככ שכיתרדל

 : שככתא רגה רגלו שככל היהי דחא טפשמו

 זז

 17,18 לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 איבמ ינא רשא ץראה לא שככאבב שכה*לא תרמאו

 ומירת ץראה שכחלמ זשככלכאב היהו ! המש שכתא
 ומירת הלח םשככ*תס*רע תישאר |: הוהיל המורה

 תישארמ :קדתא ומירת ןכ ןרג תמורתכ המורת

 תפאב

 ינש תלפ :%:. השלש -- ינש 181.
1 

 10. 60. [טק.*48 זק. | ךפנל בירקת ₪ בירקת ךסנל 1.

 יצח <- תיעיבר 84. חחינ -=' \ 6 << חוחינ 10.
 זנ. 00. [טק.ז40 זֶָּג. הככ -- הכב 19.  השעי---השעת

 69. = רושל -- ךסנל 84. = דחאה ליאל וא , 2. | וא 2"
 םבישבכב -- םכיבשכ 106 -- םכישכב 4 -- ב 1% 00.18 18-

 םכיבשכב 5:9, 60, 80, 84, 95, 107, ,76 8

 193: 199, 200, 227, 4 /10]5ב) == 6

 12. רפסמב --רפסמב 166. ושעת 1"-- השעת .1ף0 ; קזומס
 80: (סעו6 18%. | ושעת הככ ,1%2. | ושעת 2"-- השעת

 1017066 4, כרפסמב -- שבכרפסמב 80, 12%, 251 ; קנס

 109. | םכרפסמב דחאל ושעת טק. 185
 14. 00. 107. | חרזאה -- לארשיב חרזאה זז. | השעי
 טק. 40 15%. י תא , 200. | בירקהל 18. | חיר השא -- תא
 הלא 84. | השא , 69,158. | חחינ \ 104 --' \ 6,111 -- חינה

 152 -- חוחינ . ב

 14. יכו - איכו 9- | רג. 9. | םםכיתררל םכככותב רשא וא
 טק. 8. 216.  םבככותב -- ו \ 9, 18, 60,100, 173 81,

 219. | םםביתרדל ---י , 136 -- םבכיתורודל פג. = חי ,5
 החינ -- חינ 9 -- חוחינ ֶסָג- | הוהיל -- הככ הוהיל 1.

 רךשאב -- ןכ 9.

 1%. להקה -- הזה להקה 232. | הקח -- הקוח 1סָג -- קזזוס
 תקח 80. | תקח רגה רגלו שככל ,1%7. | םככל -- םככל היהי

 60,100--64. 128. | תקח -- תקוח 12ֶס,1סָג -- םבככותב

 םבלוע -- ו \ 653. = םכפיתורודל פג --' \ 653. | םכככ קו וס
 הככ ו. | רגכ ,146 -- חרזאכ רגכ 75. = הוהי קזופוס היהי 0.

 16. תרחא -- םככל היהי תחא 104- | דחא טפשמו 8
 םככל היהי דחא טק. 36 17%. | רגלו --ו , 60- | םככתא =

 םכככותב 5.

 18. לארשי -- ל ,. 5. 1זוח. 2.
 160, 247, 248.  םככאובב 1.

 95. םבכתא איבמ .ינא \ 4
 7 שכהלמ -- מ נק. 135 9.  ומירת -- ל, ,14. הוהיל , 5

 20. 00תג.,1פ9ֶ. םככתפרע -- המורת הוהיל ונתת םככיתסירע
 זוו,ז7ס -- םככיתוסירע 9,18, סב -- םככיתפירע 7

6 ,,,,, ,107 ,106 ,84 ,80 ,75 ,60 

; 601,603 ,288 ,283,284 ,282 , 27 ,271 ,260 ,249 244 ,227 ,225% 

 קחומס 4,158,236 -- םככתסירע 81, 226, 230, 262,286 ---

 םככיתסרע 19, 5, 110, 140, + [[0% 221, %

 253, 600 ; קזומס 2, 4, 8; 1!סז66 108,139 -- םככתוסרע 600.

 תפינורשע 0%

 םכהילא 9.69, 46
 ץראה --ץראה יה עומ להא

 זתגזק. | ומירת הלח !טק.עג6 173. | תמורתכ המורת -- כ המו
 ק.זג זק. | המורת -- הוהיל המורת וסל, 244. | רמורתכ
 --1 469. | ןרופ 9:84,111,1סָ,226נ קממס ןס8ַ. | ןכ ₪2.

 86 12%, התוא

 15 סי 10 א 4.

 5 ג. א טאו

 ו עוטר < בש 22 קל
 ו חו ב בב '-- < בש בקצב נב 6

 4 + לולב .=ופש6 שד ב
7 == = ₪ 5 5 5 0 ₪ = 5 0 0 0 0 0 ₪ ₪ 

 שופ ב הכו מה ו וב ב 8

 ב ו ו 9

 רי רו שכה בז. יב ו 16

 כ ככ 2-20 לב יש 1 1

 ירי ו הלה = שכרפפמכ - - -.- -.- םיבשכב 2

 ו ה = ור ₪ פר :םכרפסמב - == 23

 ו רו כ וב כ 4

 ווי בוטה ובוב 2 שי ב-0
 בור כ הש = 2 2 2 2 2 אלהקה עפ
 ו יו יוד" מ וכ חח יש יוז 4 ב 16

 --ר דד ההד בגלו ------ ה-777

 כ וש כו הנ ב 2 וכביש ב לכ

 = - ה הד ד ה חה ההר ררחחה 9

 = 7-77 טככיתסירע - < = = -- - 70
 = כ 70 70 ₪ 7 רש דש כ דר כ כ ככ 0 ה 77 7-- 21

 5 4 1 גב

 ' 4. תיעיברב 61 32 66,127,18%,64,6%. | ןיהה --' 127 =

 ןיה 4 ןמש , 1-

 ף. תיעיבר 61, 64, 65, 6
 ף.6. תישלש -- (18) -- ךסנל , 1.

 6. השעת 10ק.ז8- 7. םכינורשש .
 8. חבז -- חאבו 7. םבימלש טק. :34- 7.

 9. החנמ --מ , 61. | םפינורשע 64. | ןיהה 64 -- [ 36
 זז. םביזעב וא -- םכיזעבו

 12. םברפסמכ -- םברפסמב 6.
 14. םכניתרודל 61, 64, 65,183. להקה , -

 1%. הקח -- הקה 61 -- ה טק.
 םככיתורדל 64.

 16. תחא -- דחא
,221 

 19. ומירת -- ומורת 4.

 בגלו -- רגלו 30 64, 6%, 66 7:

 18. איבמ -- איבמ א%א%א 5.
 המורת , 66

 20. םבביתסירע -- םבכיתסרע 61,65,127,183,221 -- םבכיתופרע |

 +4 ד

 64. ומירת -- ומורת <.

 עתה,

 לולב , 151 -- ו ;155 -- בשב לולב 1פְ. = תריעברב --י ,6

 -- ריעיברב 1, 4.6. 9: 14: 17: 60: 75, 80, 84, 107, 108, 100

 ווז,120,132,130,150,152,170,181,180, זס1,106 2249

 260, 283, 1סס : תומס 389 ₪; סע 139 -= תעיברב 8

4 ,225 ,186 
 5. ךסנל --ךסנל ןמשל 80. = תיעיבר -- תיעבר %
 2%1, ךסס -- תעיבר 18, 9%, 107, 112, 158, 168, 176, 225, 7.

 ןיהה השעת < 107. | הלועה 42 69. 120,103: קזנתס 4

 תבול -- חבוה לע
 6. החנמ קנותס תחנמ 80. | םבינרשע ינש תלס ,.
 תלוס זֶסָּג. , ינש -- השלש 107, 247. | םכינורשע 9, 9

 136,152,170,193,226,253. | הלולב -- ה 5. 6
 רישלש -- תרישילש 1, 4, 0, 14, 69: 75: 899 ,, 2

 136,150,152,181,180, 103,196, 226, 227 ; ן1תוס 168 ---

 רשילש 4. ןיהה טק. ע4 0.
 7. ןיהה תישלש ךסנל ןייו , 14,158. | תישלש -- תישילש 0
 75: 94, 107, 132, 136, 150, 181, 180, 101: 200 ; קעננמס

 155, 168 -- תרשלש 4. ןיהה טק. 135

 חיר -- חירל 7,111,181. | חחינ -- חוחינ 18, 69 8.

 8. השעת --השעת בירקת 146. ןב --ןב כב 253.  רקב-
 וא רקב 1. הלע 58 15 -- הלוע 4,894,193. הב --זוטתו

 09. .רדנ לפל , 200. | םכימלש וא 212 253. | )א 27--

 .הבדנ וא 100.  הוהיל םבימלש ₪ םבימלש הוהיל
 8.9. רקבה --(10) -- הלע , =.

 9. לע -- לע בירקמה 95.  רקבה -- ה , 107,111.  תלס -



 א

 יכו + םכיתרדל המורת הוהיל ונתת שככיתסארע
 רבד רשא הלאה תוצמה לכ תא ושעת אלו וגשת
 סככילא הוהי הוצ רשא לכ תא : השמ לא הוהי
 קדאלהו ;דוה' קדוצ רשא ויה ןמ* קרשמ דיב
 הגגשל התשענ הדעה יניעמ טפא היהו : שככיתרדל

 חחינ חירל הלעל דחא רקב ןב רפ הדעה לכ ושעו
 דחא זסכיזע ריעשו טפשמכ ו*כסנו ותחנמו קדוהיל
 לארשי ינב ;רדע ככ לע ןהכה רפכו + זר*אטחל
 טכנברק תא ואיבה זכהו אוה הגגש יכ שכהל חלסנו
 ! סכתגגש ילע קדוהי ינפל שכתאטחו קרוהיל השא
 ככותב רגה רגלו ללארשי ינב זרדע לכל חלסנו
 אטחת תרחא שפנ שאו :הגגשב שעה 'רכל יב
 רפכו :תאטחל התנש תב זע הבירקהו קדגגשב
 הוהי ינפל הגגשב האטחב תגגשה .שפנה לע ןהכה
 רגלו לארשי ינבב חרזאה :ול חלסנו וילע רפכל
 ! הגגשב השעל שככל היהי תחא הרות שכותב רגה

 רגה ןמו חרזאה ןמ המר דיב השעת רשא שפנהו
 ברקמ אוהה שפנה התרכנו ףדגמ אוה קדוהי זרא

 רפה ו*תוצמ תאו הזב הוה' רבד *% יכ ! האמע
 והיו ! קרב ּהנוע .אוחה שפנה ררכת תרלמשא
 שכויב שכיצע ששקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי ינב
 שניצע ששקמ ותא זםכיאצמה ותא ובירקיו ! תבשה
 ותא וחיניו : הדעה לכ לאו ןרהא לאו השמ לא
 הוהי רמאיו :ול השעי המ שרפ אל יכ רמשמב
 שינבאב ותא סטכ*גר שיאה תרמוי תרומ קרשמ לא

 זפת

 תפפהי

 26. לארשי , 193. = רגלו -- לו ₪00.88 9. | ככותב - 2
 18,100, 120, 232 -- םכככותב

 27. אטחת -- תאטחת +. הגנשב , 1. הבירקהו ,-

 תראטחל -- א

 28. רפכו -- רפכיו 7. ןהכה ,-- ןרהא 4. שפנה -- ה

 ק.זג. 1%1. | תרגגושה זֶסָג. | האטהב קצומס ואטחב 4.

 חלסנו וילע רפכל הוהי ינפל ₪0ק.ז3 14. |  רפכל -- רפבלו
 וילע -- הוהי ינפל וילע 6.

 29. ינבב חרואה , 4. חרזאה -- חרזאה רפכאו 4.

 לארשי --- לארשיב 109. = רגלו ; 69. רנה 58 2%1 -- רגהו
 םככותב -- ו .18,109,170,181. | הרות --ו,152. שככל,

 18,155. - השועל 4 |
 30. השעת רשא -- השעה 84. | ןמ פג. | רגה ןמו הרזאה

 חוהי תא , 14. = חרזאה -- ח ; 85. | תא -- ת 6 מ"
 18% -- רשא 84. | התרכנו -- ה , 18, 80. | שפנה 51%

 אוהה , 9 -- איהה 1, 17, 107,120, 132, 193, 270,650 11; קתותוש
 ז60. | ברקמ -- ברקמ הימעמ 69- | המע --= האמע 6.

 21. הוהי , 69. | ותוצמ -- תוצמ 151 -- ויתוצמ 69 -- יתוצמ
 6%0 2. | תרכה , 107 -- תב 81. | שפנה -- ה שאת.

 9. אוהה -- איהה 1, 4, 9, 17, 69, 107, 132,103, 2
 קוומתס 120, 4

 12. רבדמב , 84 -- רבדמב מיו 15% -- ראפ רבדמב 6.
 ששוקמ 18, 69, 132, 103; 232 ו

 22,21. םכיצע - - (6) -,- םכויב ,-

 32. וברקיו 4, 80, ף, 181, 186, 248, 0- ותא ז%-- ותוא |

 1:93 -- 076 התא 15%. ותא םביאצמה , 190. . | םכיאצמה --

 םכיאצומה ף, 60, 108 -- םכיאוצמה זס. | םכיצע ששקמ ותא
 ₪72.74. 3. ותא 2"-- ותוא 193.  ששוקמ 60,193.  םכיעע

 השמ לא -- השמ לא ותא םבכיאצמה ותא וברקיו טפשה םבויב =כיצע

 4. לאו 2%, 4 -- לאו לכ 4.

 34. וחיניו -- והחינו 150. | ותא ל \.
 כי, שרופ 108,

 25. הוהי רמאיו -- הוהי רמאיו הוהי 14 השמ , 4

 םכוגר 1. 5, 6, 8, ); 14:15: 19: 67: 69, 75, 80.
 94, 95, 100, 101, 104, 105, 5, ד 2

9 1609 ,168 ,158 1575 ,155 1522 ,150 ,139 132,135 

 ז76,177,178,181,186,180,ז0) 1% 106, 200, 210, 225, 7

21 ,264 ,261 ,260 ,266 ,244 ,242 230 217 ,213 ,232 ,228 
 283, 287, 288 '1, 100 '1, 600 תוגז8. 616, 653, 059 2. ותא
 פכינבאב טק.18. 186. הדעה לכ םבינבאב ₪ םבינבאב הדעה לכ

 18. | הדעה לכ, 89. | הדעה -- ד 9 -- הדעה לא

 רמשמב -- ר ,9-

 א ט א.
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223 

24 

25 
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40 
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 אשי ם2( =: 0 ו 2% -ש | 17 ןמל - - - ---

 ו - ויכסנו .- - - - -7- -
 < כד ה הד תרד חה 77 הד ! ראטחל
 = - =₪)₪=₪)=₪=₪|₪₪=ִ) ₪ ₪ איה == .== == ₪ = 2 ₪ 2 =

 --רררי דידיה החהחה הבארקהו - - - -

 - דחה לארס ----- 77 ההדחה

 ו בוש הל כ = ו ב ו שב ה ב וקו

 - = ץתוצמ - - - - -7 77 -תא -- !הימע
 ב ב ה אהה - -7--₪ְְ77-7₪7₪=
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 עפ | אש | ₪ 0 0 ₪ש )0 ₪ 0 ₪0 ₪0 ₪ 0 ₪2 0 5 ₪ = ₪ ₪ 5 =
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 21, םכביתסירע =- םבביתסרע 61, 65, 127, 221 -- םבכיתוסרע

 64,183. | םבכיתרדל -- םנכיתורודל 61 -- םככיתורדל
 22, רבד (0ק.184. 71

 21. םכניתורדל 64 -- םכניתרודל
 24. בא , 1. ויבסנו =- * +

 27. הבירקהו 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 221, 1-
 29. לארסי -- לארשי 61, 63, 64 65, 66, 127, 221,

 30. ףדגמ -- ףדכמ 4.
 33. ובירקיו -- וביראקיו 1.

 221. - םכיצע ששקמ , 4.
 35. ומגר -- ו , 5

 םםיאצומה 61, 62. 64, 2
 ןרהא -- ןרהא אא 5

 םש-כההעחה = נדהם פפה ג בב ה2-דבממש ומ בב-בשבגמ א הדב, משב מ ה משה 5 למשה את צבאה מהמאה השה--מ גהה מ: מלל ל

 הקש אב

 21. תישארמ --מ , 199. = םבכיתסרע --י , 899 -- םכביתופירע

 9,136,193, 232 -- םככיתסירע 1, 6, 15, 17, 18, 60, 75, 80
 1, ,+ץ,, +, ,006
 244, 249 249: 271: 279: 282, 28, 284, 286 | קזותוס 1, 4%
 246 -- םבכתסירע 81,181. | המורת הוהיל < הוהיל המורת 8,
 10- הוהיל -- הוהיל המורת 1. המורת , ז%ז -- המורת
 הוהיל 4. = םכביתרדל -- םככיתורודל 136, 152, 193 -- םכביתרודל

12 
 22. וגשת --ושעת 84--ושגת 0.

 ולב ל תומה =
 23. חוצ ג"-- רבד 6 הוהי "+" 9,

 הוהי - - ( 6) - - םבבילא , 17. = םבכילא ,196-- יו 7.
 השמ ,1ס7. | ןמ -- ןמל 0 הוהי 2" , 80, 109 -- הוהי

 ושעת אלו -- ושעתא אלו
 הלאה , 5.

 שכבילא 136 -- םבויה ןמ השמ דיב םככילא הוהי 05.  םככיתרדל
 -- ר , 144 -- םככיתוררל |

 24- כא , 109.  התשענ -- ת , 89 -- הרשענ 104. | הגנשל
 -- הגנשב 17, 60, 80, 84,132 -- 1ק.145 6,9. - רפ 4.

 רקב ןב -- רקבא ןב :00. | ןב -- ןב דחא 9. רחא 1%--
 רפכו תאטחל דחא 109. | הלועל 4,69,136,103. | חירל --
 ל,69. | החינ --'\ 5. | ריעשו -- ר ; 9. | דחא םכיזע ₪.
 ג. 9. - תטחל -- תאטחל 1, 0, 17, 69: 80, 84: 95 2

 150, 191,196. 226; 227, 232, 210,244, 282, 283, 659 'א רסח ;
 קזוחס 3:75,107,128 : 066 0

 2%. ןהכה -- ולע 80. | לארשי -- רגה רגלו לארשי 0.
 אוה -- איה 1, 4.0, 0,177, 18, 60, 75, 84,107,

 191,232. - הוהיל -- ל , 107. | םכתאטחו -- םכ ,.
 הוהי ינפל -- הוהיל השא 84. | םכתגנש -- ת קת," 0



 אש 07 ל

 הדעה לכ ותא ואיצאו :  הנחמל ץוחמ הדעה לכ
 רשאכ תמיו שכינבאב ותא ומגריו הנחמל ץוחמ לא
 : רמאל השמ לא הוהי רמאיו : השמ תא הוהי הוצ
 זכהל ושעו שםה%לא תרמאו 'רארשי ינב ללא רבד
 תציצ לע ונתנו שכתרדל םכהידגב יפנכ לע תאאציצ
 קכתיארו תאציצל שככל היהו + תלכת ליתפ ףנכה
 טכתא םכתישעו הוהי .תוצמ לכ תא שכתרכזו ותא
 םשתא רשא שכיניע ירחאו שככבבל ירחא ורותת

 'ככ תרא זכתישעו ורכזת ןעמל |! שהירחא זכינז
 קדוה' ינא | ! שככיהלאל םכישאדק םכתייהו יתוצמ
 תויהל םפירצמ ץראמ שככתא יתאצוה רשא םככיהלא
 ! סככיהלא הוהי ינא שיהלאל שככל

1. 

 הרק הקיו קרשרפ

 שכריבאו ןתדו יול ןב תהק ןב רהצי ןב חרק חקיו
 ינפל ומקיו + ןבואר ינב תלפ ןב ןואו באילא ינב
 יאישנ זכיתאמו שכישמח לארשי ינבמ שכישנאו השמ
 השמ ידע ולהקיו ! שפש ישנא דעומ יאארק קרדע
 הדעה לכ יכ שככל בר שכה*לא ורמאיו ןרהא לעו
 לע ואשנתת עודמו הוהי לככותבו םכישאדק לכ
 רבדיו : וינפ לע לפיו קרשמ עמשיו : קדוהי להק
 .קדוהי עדאיו רקב רמאל ותדע לכ לאו חרק לא
 רשא תאו וילא בירקהו שודקה תאו ול רשא תא
 תותחמ םככל וחק ושע תאז ! וילא בירקי וב רחבי
 ןהילע ומישו שא ןהב ונתו :ותדע "לכו חרק

 תעתפהב

 40. שבתישעו -= שעו 0.148 15%. תא [טק.ז86 =. לכ
 602 7 יתוצמ -- הוהי יתוצמ 132 -- הוהי תוצמ 1

 םכתיהו 80. | םםישדק , 84 -- םכישודק 69, 132, 103: 226 2
 260,673 3 קונתתס 170-- םככישדק 104. | םככיהלאל --- םככיהלאל

 םככיהלא הוחי ינַא 18 -- הוהי ינא םככיהלאל .
 41. יתאצוה --ו ,18, 69. | םככתא .\ 69. | ככל טק.

 מ

 1. ןב חרק חקיו ]ג םג]סזנפ. 120. = קיו טסצ תוג)סמ 66 01-
 תג ; 102, 136 -- 0]14 :: 0

9.- '1 400 ,286 ,294 ,283 :279 :7 260 ,193 ,199 ,177 

 --ו מגע. 3802. | ןב תהק ,זפ9ז. | ןב 3" קעממס ינב .
 באילא -- בתילא 129. = ןואו -- ןאו 4, 2,
 -- ו 2% קתתגס ן 3. | ןב 4" [0ק.ג8 12%.  ינב --*, 80-

 טק. 235 0

 2. ומקיו -- ומקיו ןרהא לעו השמ לע ולהקיו 104 -- ומוקיו
 2196 2 םכישנאו -- םבישגאו ינפלו 6 -- םבישנאהז

 221,226. | םבישמח -- םכ ,19. | יאישנ -- יאישנא 169

 יאיש [טק.245 83. | הדע -- הדעה גזז. | יארק -- יאורק 4
 107, 221 - 'אירק 4: 6, 8, 0, 17, 60, 75, 84, 1089, 4%

:0 ,22,260 ,248 ,230 :227 ,226 ,196 ,150.179,181,186,193 

 קנומס 199. | דעומ -- הדעה 227. 42 ישנא 34 ןרהא 60. 3
 טק. = 4.

 3. ולהקיו -- ול , 9- = םבהלא , 190 -- םכהילא
 10 12, 116, 193, לכ עו 80. | םבלוכ

 םבישדק <-- םכישודק 9 60 3 181,113 -- טק. 6

 םבכתבו 4

 + לופיו 7

 %. ותדע לכ טק. 85 9. | לכ ,זזז. | עריו -- עדוו %
 גסה, 144,196, 260 ; קזוחוס 130 -- 2'ד7יו 4. תא

 ול , 80.  שודקה --ו ,,,,,8 8

 227,2%1--ברקח 232.  בירקהו --ו , 80. רשא תאו וילא טק.
 196.0. .רשא ג"-- רשא רשע וס -- טע.ע40. 136. רחבי ,

 6. םפכל -- רק שככל ֶפְפ. | תותחמ -- וו ,%
 75, 80, 81, 84,95,107,109,11ו,132,18ו,184,186,0אס 16

 225 226, 227, 232, 23ף, 248, 2%1, 61% -- תותחמ אא ו

 1810 60תוגת. 6 6 7 הוהי ינפל תרטק שכהילע ומישו שא ןהב ונתו
 םככל וחק ושע תאז :וילא בירקי וב רחבי רשא שיאה היהו רחמ
 7%. + ץרדע לכו חרק תתחמ

 8 א ש את

 --רדרההד ואיצוו -------5-7- 6

 -- וכ דורה כ לכ ה כ ד 0 -- וכ ה ה 37

 תרד ה םהילא - = < - = - < חח דחה 38

 - - ד - תוצצל - - "הו - - --- 777 9
 --רדדד 5 ₪ ד ה ההד םפףא
 -- ההד = ה ההד ההד ה-7- - ןראתת

 ק5 מ הי רה -- ה "= ה == == ץכישידמ - - - - < - - +1

 , | ו
 60 1 א 1.

 ו 1

 -- ד רד דה ב ו 2

 ו - םכתילא - ---- - -
 ו 2 ₪ = סכישידק < - =

 = - ₪ = ד - ד רח 7-7 ]77 4 5

 ו קוץ 2 רש 2 2 וש ש תם
 ו כ = -- יביףס% ו ב 2 עב )| שב ב( יב / בא ב =

 מ == == = ₪ ₪ ה ₪ אש ₪ ₪ = ₪ ₪ = 5-8 6

 תשע >=  = ₪2 שש == א = 0 ₪0 = = ₪20 = שש 4 מ = ₪ = 8 7

 צה כן סע 10 א. 5 ה \ז ג

 46. ומגריו -- םכגריו ;, 4.
 38. תרמאו -- תרמאאאאאו 66. = תויציצ -- תוציצ 66,221, 0

 םכתרדל -- םכתרודל 61, 64, 5%, 184 -- םבתורדל 7.
 ונתנו --ותנו 363 10. = תיציצ 1

 49. תויציצל 61, 64, 6%, 66,127, 184. | תא -- םכתא 1-
 ורותת 61.64. 69; 66, 127,183. יריחאו 61.  םככינע 1.

 40, םבישדק 6 41. רויהל -- תרויוהל

 2. םכישדק 65.  עודמו -- עודאמו 61.

 ו 6. ושע , 61.

 עפ

 ץוחמ -- ץוחמ לא 15.17.18,
 180, 103: 200, 247: 249: 253, 260, 277 גגזַק. 282, 28: תמו

.7 
 0 הנחמל - - - - - ואיציו . 80.12%, 157.  וא'צויו 1

 15:69. 94,108, זזנ,136,103, 247, 248, 240, 251, 251, 200 ג

 קחותס 170,1ְקְל : 16 4 ותא 1%-- ותוא 1-

 הנחמל , 236. | םכינבאב -- םכינבאבא 5. | רשאכ תמיו
 תרא קזותוס לא +

 37. לא -- לא וחי 0.
 48. לא ,157. - לארשי \ 99 -- ל , 8ח.1!מ. 182. | םכהילא
 60, 80, 100, 116, 170, 253, 673, 676, 680. | ז-רציצ 1%97--
 תרציצ לע 1:81 -- תרריציצ 0, 80, 2
 227, 260, 283, 100, 189 2, 673, 676. 679, 080 -- תאציצ 4 --
 תיצצ 17, 69.  תציצ -- --- לע , 6ֶלָג.- = םבתרדל -- םכתורודל
 193, 400, 676, 680 -- שכתורדל 152. | זרציצ 2%-- ז-ריציצ 5
0 9 6 .2 389 ,260 ,103 ,132 ,111,129 1 0 80 ,9 

 -- זראצוצ 4 -- תריצצ -
 39. תרציצל םככל היחהו ,1-

 162, 186, 103, 260, 676. =בתיארו --' א
 גוז -- ותוא 260 -- םכתא 132 ; 086 4- | םכתרבזו

 לכ תא -- לכזו ותא 1סֶפ. | הוהי תוצמ --יתוצמ 153.  םפתישעו
 םכתא ,1ף.  םכתוא 260,673. ורתת 6ף,105,107,112,249-
 שככינע ף, 99. = םבינוז 9, 18, 69 +2 220:
 253: 673, 676, 680 ; קווומס 2. | ששהירהא -- טכהירחא א 4

 -- קוס םככירחא 3- י

 תריציצל 0, - 90 0 7

 136. ותא --לכ ותא



 אז

 הוהי רחבי רשא שיאה היהו רחמ הוהי ינפל תרטק
 'כא השמ רמאיו : יול ינב שככל בר שודקה :אוה
 לכידבה יכ שכמ טעמה :יול ינב אנ ועמש חרק
 שככתא בירקהל לארשי תדעמ שככתא לארשי יהלא
 ינפל דמעלו קדוהי ןכשמ תרדבע תא דבעל וילא
 ינב ךיחא לכ תאו ךתא ב*רקי| ! שתרשל הדעה
 לככו קדתַא ןכל :הנהכ כג שתשקבו ךתא יול
 ונולת יכ אוה המ ןרהאו הוהי לע םכידעאנה ךתדע
 ינב זכריבאלו ןתדל ארקל השמ חחלשיו |! וילע
 ונתילעה יכ טעמה + קדלענ אל ורמאיו באילא
 ררתשת יכ רבדמב ונתימהל שבדו בלח תבז ץראמ
 בלה תבז ץרא לא אל ףא ! ררתשה כג ונילע
 יניעה שכרכו הדש תלחנ ונל ןתתו ונתאיבה שבדו
 קרשמל רחיו :  קדלענ אצל רקנת שהה םכישנאה
 רומח אל'טכתחנמ לא ןפת לא הוהי לא רמאיו דאמ
 ! שכהמ דחא תרא יתערה אלו יתאשנ שכהמ דחא
 ינפל וה ךתדע ילכו קרתא חרק לא השמ רמאיו
 ותתחמ שיא וחקו :!רחמ ןרהאו שהו התא הוהי

 שיא הוהי ינפל שתברקהו תרטק שכהילע זכתתנו
 שיא ןרהאו התאו ת*תחמ שכיתאמו שכישמח ותתחמ
 שא ושכהילע ונתיו ותתחמ שיא וחקיו : ותתחמ
 דעומ "להא תתפ ודמעיו זררטק םכהילע ומישיו
 הדעה לכ תא חרק שםכהילע להקיו : ןרהאו השמו
 ככ ללא זדוהי דובכ *אריו דעומ 'להא חתפ לא
 :רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו +! הדעה
 ! עגרכ שכתא הלכאו זראוה קרדעה ךותמ ולדבה
 'ככל ת*חורה יהלא לא ורמאיו שכהינפ 'רע ולפיו

 תפש

 ה כ םהב

 1ס4,1ס9,זזז,132,116,146,181,1ס3,106,227,230,247) 2

 240, 261, 260, 271 4, 659 'ק ; קזותגס 18 : םטתסט
 2 אורקל 174

 11. יכ ג%, 157. ונתימהל --י , 186 -- וניתימהל
 ונילע -- ונילע םכג 9.

 14. ףא -- ךא 69- | לא . 106,1,4,9%ף0 -- תא 227. 9

 ץרא 48 יניעה , 108. שבדו בלח תבז טק. 86 זִקָּג-  ונתואיבה
 212. | תלחנ -- הלחנ 69,212. - הדש , 190. | םבהה ,

 הלענ -- םכהה טק.4

 הוהי לא -- הוהי השמ לא 7.
 הוהי -- הוהי דא 150. | לא 3" קזומוס לאו 1%. | רומח -ו ,

 2533 םגתס 158,168. אלו--ו, 5. | יתערה -- יתוערה
 פג -- יתעירה \. א תא (טק.זג=

 16. התא 1:%--התא מש 80.  ךתדע -- ך ,170. התא 2"
 499 -- התאו 253,616. םכהו 18,193. | ןרהאו -- ו 6

 17.  םבהילע --י 18.89, 107. | תרטק , 69-- תרטק הוהי ינפל

 אל 27-- אלו 6

 15. רמאיו -- רמאל

 232.  םכתברקהו , 109 -- ב ,136 | תותחפ 6
 173: 225, + התאו -- ו . 4, 860, 7%

 18. ותתחמ שיא וחקיו ,136. | שיא --'. 15. | ותותחמ 6.
 ונתיו -- ונתיו ותתחמ םכיתאמו םבישמח ספ. = םכהילע 1*--ןהב
 ז 8 75, 80, 84, 107, 10,152, 126 65 4 - טק. 198. נט ]ו
 194 -- םבהלע 89 קונוס 83 -- ןהילע 199. שא , 0.  ומישיו

 --מ (גק.ת40 19. םכהילע 2%-- ןהלע 107 -- ןהילע
 ודמעיו -- ודמעיו ובירקיו זזז- | להא חתפ 0ק.8< -
 חתפ -- חתפ ינפל 8ְ. א .להא --להאה 1ף0. | השמו -- 6

- 6% 
 םבהילע -- *\ 75: 107. = חרק , 193.-- תרטק קונוס

 דעומ ,; 75,193 -- -9  אריו -- ר ק.18: 107.  דובכ

 --ו.109. | לא 27-= תא 1202 לבש
 20. רבדיו -- רבד 0ק. 146 104. | ןרהא לאו , 1

 ץורהא 21.

 21. ולדבה -- ומרה 84 -- בה 0.246 84. | הדעה -- הדעה
 הערה 4, 227, 239. תראזה , 109 -- תראזהאו 95. םכתוא

 ולס, -
 22..לע ,18%.  םכהינפ -- םכהילע זזז. | ורמאיו -- רמאיז

 69. לא ,1% -- לא םבהילא זֶסָג- | תחורה ,\ 109 -
 132,186 -- תרוחורה 6, 17; 69, 75, 84.9, 1

 ו

 " ףרתשת -- ראשת 7.

61. 
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 5. ל

 7. היהו -- היהי 7.
 9. בירקהל 44 דמעל = דמעלו 66, 17. 43 : קזותתס 4

 2. הנילע - ונילע 61, 64, 6%, 66, 127,221,363. ררתשת --

 רר תרשת פד -- ררותשת 61, 64, 127
 ררותשה |

 14. ונתאיבה -- ' 61, 66,18,221. | םכרכ וא -- םכרכו 6
 127,221. | םבישנא -- םפישנאה 61,183, 221 =,

 1. רחיו -- רח קת. 4 71. 16. ןרהאו -- | 7%
 17. ותתחמ 1"-- ותיתחמ 63, 64, 127, 197, 1
 ותתחמ 2" 6 3"-- ותיתחמ 64, 127, פל, ,1-

 זרותחמ -- תרוחמ
 18. ותיתחמ 64, 127, 4.

 -- עו 0ק.ז4₪ 74

 109 לב ₪7 21. הלכאו -- ה ,1.

 ומישיו 6ג, 363 11005. | דעומ , 6

 תפעהתהב.

 7. שא -- שיא 17. ומישו --- ,9-. ןהילע -- יג 7
 -- שא ןהילע ג11 -- םכהילע 9, 14, 84,193 3: קנתס

 112; (סז6 1802. - הוהי 1" קזוגצגס הזמ הוהי 9. שיאה --
 -- אוהה שיאה 100. | הוהי 2" , זז 1 -- הוהי וב 69 -- הוהי אא
 120- שודקה -- ו \ 1, 18, 69: 89, 108,120, 136,151, 2

1% 
 8. חרק לא (סז6 חרקל

 ף9. םככממ ,,-7 ג 14. 'כ 58 4 לידבה -- לידבה

 תככמ 109. < לארשי יהלא -- לארשמ םככתא (סצ6 4
 םככתא - - תדעמ , 80,94,181,18%. | לארשי 2"-- ל ,.

 בירקהל -- הלו 5ח.1:ת. 95. | דבעל ;168. | תרדובע 4
 ןכשמ -- ןכשמה 109. | דומעלו 16.

 10. ךתא 15-- ךתוא 191.  ךתא - - -- תאו , ז7- | לכ תאו
 -- לכו 18. תראו --ו ה לכ ,. ךתא 2", 4
 םכג ₪. 145 הנוהכ 4, 6, 0, 14, 69, 80, 84: 95 2

 189,193,196נ 261 : קזנתס 4.

 11. םכידענה -- םכידעונה 4, 6, 9, 17,753

 122,146,152,158,186,100,237,219, 248, 249,260,301 ; קזנזתס

 1553 תטתס 211 --ה [טק. 80 168 -- ע טק. ג 5 אוה

 --ה ₪ק.145 8. | ונולת -- וניל 1, 4 ף: 14 69; 75 80:



 09| תהרפב

 :ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה רשבא
 ! רמאל קרשמ לא ;דוהי רבדיו
 ! שכריבאו ןתד חרק ןכשמל ביבסמ ולעה רמאל
 ינקז וירחא וכליו םכריבאו ןתד לא ךליו השמ קיו
 לעמ אנ ורופ רמאל קרדעה לא רבדיו :  ללארשי
 לככב ועגת "לאו קרלאה םכיעשרה כישנאה ילהא
 לעמ ולעיו !שכתאטח לכב ופסת ןןפ שהל רשא
 ואצי שכריבאו ןתדו ביבסמ םשכריבאו ןתד חרק ןכשמ
 ! שפטו םכהינבו שכהישנו שהילהא חתפ םיבצנ
 תושעל ינחלש הוהי יכ ןועדה תאזב קרשמ רמאיו

 םעכא :יבלמ תגל 'כ קרלאה םשעמה וכ זרא
 עכדאה לכ זרדקפו קרלא ןותמ' שדאה לכ תומכ
 ארבי האירב שאו :ינחלש הוהי אל םשכהילע דקפי
 תראו שתא העלבו היפ תא המדאה התצפו הוהי
 יכ שכתעדיו קרלאש םכייח ודריו שכהל ירשא לכ
 ות*לככ יהיו : קדוה תרא הלאה םכישנאה וצאנ

 רשא המראה עקבתו הלאה םכירבדה לכ תא רבדל
 זשכתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו : שסהיתחה
 לכ תאו חרקל רשא טכדאה לכ תאו שהיתב תאו
 הלאש שייח שכהל רשא לכו שכה ודריו ! שוכרה
 לכו להקה ךותפ רחבאמ ץרא ה הי לע "םבתה
 ןפ ורמא יכ שכלאקל וסנ שכהיתביבס רשא לארשי
 ילכאתו קדוהי תראמ האצ שאו ! ץראה ונעלבח
 : תררטקה יבירקמ שיא שכיתאמו שכישמחה תא

 א 1.

 ןב רזעלא לא רמא :רמאל השמ לא הוה' רבדיו
 תאו הפרשה ןיבמ ת*תחמה תא זםכריו ןהכה ןרהא
 זכיאטחה תותחמ תא : ושדק יכ האלה הרז שאה

 עעפכאב

 28. השמ , 80,110. | תאזב ,129. | רושעל -- תושעל שעל
 17. םבישעמה -- 2

 2. םבא -- םכא יכ 18. | םבדאה לכ תומכ ק. 86
 תרומכ עַ 80,958.  םכדאה 1%-- ה ;69.178,193. ןותמי --

 ןותומי 4, 17, 18: 699 1 |, 0%

 226, 227, 228, 247 ; קזוזמס 155 -- ןתומי 80. | הלא 55 1.
 לכ תדקפו < תדקפו לכ 196.  תרדקפו -- תדוקפו 81

 226, 239 -- % תדקפו . םכדאה 2%-- א (טק. ג 4.

 םבהילע -- ל ,7.
 האירב , 80 --ה , 18% -- השדח האירב 10. םםאו -- ו ,.
 םםייח ודריו -- תאו םכתא יח ודריו 153. לכ -- לכ א 7.

 תכייה רשא לכ 107. | הלואש סקסי. יכ,107. | וצאינ
 1%8. | םםישנאה --נ ;170. | חרא 27"-- ת טק. 186 0.

 41. ותולככ גֶסָּג- רבדל , 9.  רשא -- תא 18%.  םכהיתחת
 --' 223 -- קונופס ןהיתחת 95-

 32. ץראה -- המדאה 4 םכתוא 2%3, 260 ; קענתס 4.

 לכ 15-- אאא לכ 3. | שוכרה -- ו, 1, 152, 172, 186, 196, +

 33. הלואש 239, קזומס 389 ₪. | ץראה םכהילע סכתו , 9.

 םכהילע -- ', 75,107- | ודבאיו --ודבאיו יביו 1% -- קזגווס ורמאיו

 3. | ךותמ -- ךותמ ותמ 7.
 34. לארשי ,112. | רשא -- םכהל רשא 170. | םכהיתוביבס
 244;9,136.193- | וסנ -- אוסנ 6. | םבלוכל 6%
70 84,95,107,108,111,132,150,1%7,193,196 ,81 :80 ,75 

 253,260 ; קתגמס 94. | וניעלבת 60,136. | ץראה -- ה ,-

 45. לכאתו טק.זג8 9. | תא ,9. . םכישמחה -- ה 9
 יברקמ 1,189. | תרטקה -ה 6.

 1, רמאל השמ -- רמאל השמ רמאל 6.
 ז,2. רמא :רמאל השמ לא הוהי רבדיו -- השמ לא הוהי רמאיו

 רמא 4
 2. לא , 6. | רזעלא -- רזעלא רדא 15%. | תא , 1.

 תרותחמה 69,108,2%3,260. | ןיבמ -- ל , 155. הפרשה

 .- ההפרשה רשה ף9--הפירשה 17,95,100,132,181,1סָב ג קזומס

 6. תראו -- תראו שאו 4 -- שא) 4

 הפרשה 69. - האלה , 5.
 שאה , 223

 וו אז.
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 5 \ אז ג.

 22. דחא -- דחאה - 24. לא ; 64. | חרק 4.
 26. רבדיו -- רמאיו 7. והוס 61, 63, 64, 65 66 2

 227 םביעשרה -- םביעשבה 712.

 27. םםביביצנ - 28. ןועדת -- ע , 4

 29. ןותומי 61, 63, 64, 65, 66, 127, 183, 1.

 30. אבבי -- ארבי 61,623, 64, 66, 127, 221, 361 --הרבי 7,670
 -- י'רבי 66%. |  התשפו -- התצפו 72
 221,163. | המדאה -- ץראה 18.  הלואש 411, 4.

 ןז . ותולכב -- ותלכב 63,6% -- ותולפכ זֶפָק. לכ ,7,
 :33- הלואש 64,127,183, 1.

 14. םבהיתביבס -- םכהיתיבפ 66. = ונעלבת -- ומעלבת 71.
 45. יבירקמ 61, 63, 65,127,191, 1.

 16. (2טתו גבס 60תתתתג06 1תס1ק16 68קט: 17 1מ '16א00 11622000, ₪6-
 6ונתסטנמ 601010ת6ת 7, 110021 ; 160 1מ 4 10]וו 5

 270,655, 656, 657, 6% 1ם 664, תטחוסז4010 ס0תותוגות , 6
 20 הה6ת) 64105 17, 6סמשוט16 '16א101 54 תו.

 37. תותחמה = תוחתמה 64. | האלה < הלאה 71:

 תעפפב

 101, 226, 212, 240, 253, 260 ; ןותוס 2, 5; [076 188 ---

 תרוחרה 9, 106, 158, 227, 249 -- ת קותס ו 12%. | לעו אטחי
 ₪ אטחי לעו 196.  לעו | 80 -- ו ,157,18-

 ףצקת -- ףוצקת 9, 108, 12, 152, 226 -- קנווס ףצקי 4.
 24. לא 5 109 -- ינב לא 5, 199 -- לכ לא 207, 248 -- לא

 לארשי ינב 85. = ביבפמ -- ביבסמ עמ 15 -- סמ ק.145
 44 ןכשמל 36 רפסת 60. 26 טק. 4 14

 2ף. םבריבאו ,- והחה -- 0.

 26. םבישנאה , 69 -- אה םכישנאה זז. | הלאה 0.
 וענת -- ועגת ושגת סב --קזומוס ושנת 84.  לכב

 27. לעמ , 6. | ןבשמ -- ןכשמה 60,136. | חרק ,+-
 ןתד -- ןתדו - םכריבאו ןתדו ביבסזכ , 99-

 םכריבאו 25--ו ,95- | חתפ -- התפ א חתפ ווז. | םכהישנו
 =-ו,159 דר כ טק. ג 9.



 410 5 א ש א. אטזזו תפתמנ

 2 - 77 עוקה = - - = - םכתושפנב -=< = יופצ שכיחפ יעאקר שפתא ושעו שכתאשפנב קרלאה

 --- להו -- 7777 ד םיברקה - --- + 8 | תואל ויהיו ושדקיו הוהי ינפל םכ*בירקה יכ חבזמל
 = ןרהא ןב - - 7 7 דד ה הדחה ה ח 39%4 תרא ןהכה אאא% %% רזעלא חקיו ! לארשי ינבל

 שנשקהיו < < ->א == יונ ד םכועקריו שיפרשה ובירקה רשא זרשחנה זרותחמ

 יש ושי 2 5 0 - 40.5 אל רשא ןעמל לארשי ינבל ןורכז : חבזמל יופצ

 < --דדרר הר דחדה ריטקהל אוה ןרהא ערזמ אל ךשא רז שיא ברֶקי<
 שם ₪ = = ושב ו רשאכ ותדעכו חרקכ היהי אלו הוה' ינפל זררטק

 = 2---ה-רררדרדרדדיידדחדח 41.6 לארשי ינב תדע לכ ונליו :ול השמ דיב הוהי רבד
 - - תדרי הרר רד רדרהחחחה עכתמה שתא רמאל ןרהא לעו השמ לרע תרחממ
 ---ר-רד הררי רידר ודחה = 42.7 לעו השמ לע הדעה להקהב יהיו ! הוהי שכנע תא
 הארו - 4-77 7077077777 7דהח %אריו ןנעה והפכ הנהו דעומ להא לא ונפיו ןרהא
 ---ררד הר רד החדה רד ה-7 41.8 הא ונפ לא ןרהאו קרשמ אביו |! קדוהי דובכ
 4 ב כ-2 42 2 2 יש 395 דמדה 1 רמאל השמ לא רוה רבר*-| -8
 - ריר רררירחחהה - לע ולפיו עגרכ שכתא הלכאו תאוה הדעה ךותמ
 - --ר ריר ררריר יריד דרדחרד 46.11 התחמה תא חק ןרהא לא השמ רמאיו : שםהימפ
 ךלאהו ---- 7-7 777 < 7-77 ךלוהו תררטק שכישו חבזמה "לעמ שא ;רילע ןתו
 - - ההד רדר הררה דד %רהמ ףצקה נצ 'כ .שכהילע רפבו קרדעה לא קדרהמ
 = - ה-7 ה ה ה 7777 47.12 רבד רשאכ ןרהא חקיו :ףגנה לחה הוהי ינפל5
 שש == 7-7 ה ההדדה זכעב ףגנה לחה הנהו להקה ךות לא ץריו קדשמ
 = רה הר רדרריררריררדרחרה 48.13 ןיב דמעיו :  םעה לרע רפכיו זררטקה זרא ןתיו
 2 - - ה 7777 הה--- 40.14 שתמה ויהיו !הפגמה רצעתו זכייחה ןיבו שכיתמה

 ו ---- דבלמ זרואמ עבשו ףלא רשע קרעברא קרפגמב
 ה-7 הדרה םשו-----רדדה-ד 50.15 לא השמ לא ןרהא ב*שיו ! חרק רבד לע םשיתמה
 0-2 7 - : הרצענ הפגמהו דעומ להא חתפ
 ----רררררררררדיידדדחהה ? :" לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 2 'לכ תראמ בא זריבל קרטמ קרטמ שכתאמ חקו
 - - -הרררר רד ררדרחדד שכהיאישנ שיא תרוטמ רשע שכינש שכתבא תריבל כה*אישג

 ,5% ג. צגבתזשא 6710 א. תקפהב

 48. יעוקר -- ע ; 64. | םביחפ ₪ םכחיפ 127. = םביבירקה -- אוה אאא 15. נפל תרטק ריטקהל ₪07.86 220. אלו הוה*
 םכבירקה 64-- םבובירקתה 74 - הוחי אלו הוהי 106. אלו --ו , 5. .רשאב -- ר , 1- רד

 49. רותהמ , 6:. | תרשחנה -- חח \ 64. = םםיפורשה 64 6 9 ליב קנווס, ךיל 2
 127,221. - םכועקריו 1 6. ונולו 9, קמתגס 2. - רמאל | 6. | שכתמה -- םכתימה

 40. ןעמל --- ןעמל לארשי ינבל 6. | רבד | 18, 80, 84, 100, 132, 2123 קזותוס .

 42. להקהב -- ליקהב 221. = האריו -- ה ,6. < 7- לחקהב -- ליהקהב 1 -- ה 1" קוס ק 124. | להא לא --
 46. םבישו -- ל ,7- 48. םביתימה 61, 64, 66, 14 שמ לא 1סֶס. | דובכ --ו ,-

 49. םביתמה 1"-- םכיתימה 61, 64, 66, 127, 221. 8, סת [גק. 86 4. | השמ 28 6. לא -- לא ונפיו 5
 םכיתמה 2%-- םכותימה 61, 64, 65 66, 127, 5. ינפ 1. להא , 0.

 50. בשיו 61 63, 64: 65, 66. 1. 10. ומורה ס, 139, 260. | םכתוא זג9,260ְ. | םבהינפ לע
 =- םבהינפ ילע 4

 11. השמ , 81.  התחמה -- תחמה גֶפ. שא -- שא תרטק
 ו. ₪ח₪=תכת בהאנ].כנ₪ 1 חבומה לעמ " 1 77. תבומה - 141. תכיושו -- י א 4

 כפה. תררוטק 152. | ךלהו ָס, 18, 82, 84,100, 132,226 0.
 םכהילע --* \ 5: 18, 60,107, 151,181 -- םכ סא טק. 146

 2. עזרא 1%-- תראו 186. | רותחמ -- ו 4 8 ףצקה -- צק טק. 135 זֶלָב -- צ קנס ץ 99 -- ף טק. 136
 5 80, 94, , 173 2 ינפלמ -- תאמ 0 ףגנה .קזנומס ףגנל 4

 27 ד - 1 0 ו 0 9 12. רשאכ -- רשאכ תא 84 -- רשא תא ֶקָּג- .רבד --רמא
 7 5 0 7" יער ששר 7 . 07 1 -- 0.146 103--.6. - לא -- לא םבכתארקל 95.  ךות

 7 ו ו הנהו להקה 02, 128 4. | לחה הנהו 58 12%. | םבעב ,.
 | םטמס 237 -- קלר 5 60, 75, 4, ,,,2 תרא 9

 226, 227, 239: 253, 200: קוס 107 ; םטמ6 110. | םביחפ ב 20 : + . .
 185 124. יופיצ 12,פָב- | םכבירקה -- * ,. 181, 277, 100 -- - 0 0% 69% ה

 םכובירקה 7: 4 12 2 220 2270 2060 -- תבוברקה 5. .99- . 70.

 2. הטמ 2" 905 זףְל. | םכתובא 61, 63: 646 1

 220 ינבל -- ל טק. 1 83 --ב ₪ק. הו 9. רבד - רבר 4. ויהיו קנגמתס 55 9. | תואל . 80,196 --ו 18 העברא -- ה ;9. רשע ,75.  עבשו --העבשו 1 -- תוהי ,17. = ושדקיו -- ושדקתיו 80 -- ואשדקיו ( 695. כ ) 14. ויהיו 19 -- ןיב דמעיו 69. = הפנמב -- הפנמב לע ז7.
 אתרותחמ -ו . 1 2 4, 5: 6, 9. 1172 1% 7 75: 00 7 1 7. םכתאמ 8 14 הטמ 2% תיבל סהאישנ סכ תאמ בא ו 15. השמ לא ,190. | חתפ -- דעומ התפ 6.

 104, ,- 7,,,,  ,+, 7 6 69.  .בא--ב 0.180. 1%0--םכתבא 4.80. תאמ---םכתאמ 16
 1 םםיפרשה -- םבכיפורשה ף, 136, 193: 253, 260 -- כ \ 116,150,1%2,158,176,186,1ף0,13,22%, 226,251,270 22 210,281 -= תרתהמה 56. .תשוהנה 193- רבי וה לכ , 17. | םכהאישנ -- םבהיאישנ 1, 6, 17,191

 104 םכועקריו -- םכערקיו +7 16 -- כ קזותוס 2, 107,139, 184 -- םכהיאשנ 248. | םכתובא
 5. לארשי -- ל 197. אל 19 94,1%87-- ול 1- אל 2" -- ומש לע שיא תוטמ רשע םכינש םכתבא תיבל םכהיאישנ תאמ ל : תרושמ רשע םכינש ,189- = : וחטמ לע בתכת ומש תא שיא תוטמ
 - א ק 390 6. | אוה - אוה ןהכה 4 -- א ןהכה 9 -- :והטמ לע בתכת 6פ. תרוטמ 196, = תא -- תאו 158 --



 אישי או. "1 זמ 3 41

 3.18 בתכת ןרהא שש תאו ! והטמ לע בתכת ומש תא
 !: כתובא זריב שארל דחא הטמ יכ יול הטמ לע
 שככל דעוא רשא תודעה ינפל דעומ להאב שכתחנהו
 חרפי והטמ וב רחבא רשא שיאה קדיהו ! חרמש
 שכה רשא ירארשי .ינב תונלת זרא ילעמ יתכשהו
 ונתיו לארשי ינב לא השמ רבדיו + שסכילע םנילמ

 אישנל הטמ דחא אישנל הטמ שכהיאישנ לכ וילא
 ןרהא הטמו תוטמ רשע םכינש שכתבא תיבל דחא
 הוהי ינפל ת*טמה תא השמ חניו ! שתוטמ ךותב
 להא לא השמ אביו תרחממ יהיו : תאדעה להאב

 חרפ אציו יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו תודעה

 לככ עזרא השמ אצאיו ! שכידאקש למגיו ץיצ ץציו
 ואריו ללארשי ינב לכ 'רא זדוהי ינפלמ זר*טמה
 10.25 בשה קרשמ 'רא זדוהי רמאיו = !והטמ שיא וחקיו
 ינבל תואל תרמשמל תודעה ינפל ןרהא הטמ תא

 : ותומי = = = - םםתונלת = - - - 11.26 השמ שעיו ! ות*מי אלו ילעמ םכתנולת לכתו ירמ
 יג כה וטו. טס א שש 12.27 לארשייינב ררפאמ "4 השע ןכ ותא הוה' הוצ רשאכ

 ! ונדבא ונלכ ונדבא ונעוג ןה רמאל קדשמ א
 - = - בורקה = - 14.28 ןנמת םכאה תושי הוהי ןכשמ לא ברקה ב*רקה לכ
 : עוגל

 עתפעתב

 22. ירא -- לכ תא 107. | תרטמה , 69-= הלאה תטמה 16
 -- תוטמה 5, 9; 142 18, 10, 75: 80, 81, 4, 22

 146, 150, 193,226, 227, 248, 253, 260, 00 ; קזנממס

 הוחי ינפל , 253. | הוהי --הוהי רהו 107. | להאב -- דעומ להאב
 75 -- עמ להאב 155. תרודעה 4.5, 6, 9, 60, 84,108, 10

 111,120,136,170,181,1ף3, 22%, 226, 227, 237, 261,260.

 21. לחא לא -- להאב 104. | להא -- דעומ להא 107, 18
 ת-רודעה -- 3 \ 22 5, 14, 1% 75, 80, 82, 80, 95, 104, 107, 100
 זנס, 150,152,157,184,186,180, 237,244, 248. 52 1
 -- דעומ 4 -- ₪0ק.148 108.  'תיבל ןרהא , 1. | תיבל -- זרא

 תריבל 80 -- /ריבב 17.  אציו -- אצויו 860, 60
 -- א (טק.1406 120. - הרפ 27--77 1.186 18%. למניו--

 לומגיו 129 -- למגוו זֶקָג- | תודעה - - - - - יהיו , 4.
 24. אציו פג זזז --אצ)יו 107, 100, 260 ; קת! םס 170. תא =

 לא 1:04. | תטמה -- תוטמה 4, 9, 18, 69, 75: 85 %) 2

 וז, 125) 112, 136,103, 196, 232,230, 252, 253, 260; קנווס
 184 סוס 119 -- תוטמ 120. = ינפלמ -- המ 0.
 הוהי -- הוהיב 111. = ינב ; 184. | ואריו \ 232 -- ןאר טק

 15%. -וחקיו -- הקו 151.7 שיא -- תא 80, 200 .  ןהטמ =

 והטמ תא 7. ו
 25. רמאיו -- דמאה 286. | תרא ל 18% -- . 193. | תודעה
 -- ו 145 17, 18, 80, 84, 80,129, 150, 157, 181, 186, 261 ; 06

 3892. - תרואל . ז -- ו 918, 80, 100,150, 232 -- תו
 18. 105. | ירמ -- לארשי 84 -- סע ידרמ 152 --יארמ 7.
 םכתנולת -- ו \ 1: 4: 17, 75: 80, 81. 84,107,100,125, %
27% 8 ,223,225,226 ,16 ,101 ,186 ,160 ,198 ,152 0 1 

 244: 247: 249: 253, 264, 300, 600 תוגזַפ. 601, 602, 601 ---

 םכתונולת ף, 69, 108, זֶסָּג ; 28 139 -- םכתונלת זז
 181, 240, 260, 300, 600 טז תוגזק. 6ז 6 ; קזנהמס אלו ,

 :ז:.  ותומי 5. 9: 69, 84, 132, ,, 454

 26. השע - - - - רשאכ ,4 ותא -- ותא כ 109. | ןכ -

 דבע ןכ 0.

 27. לארשי ינב ורמא ₪. 8 6.
 השמ לא זז  רמאל ,,6

 -- ונדבא כ 109. ונלוכ 2

 28. ברקח 2", 60. | לא -- תא 110,120; קנווס 1.
 -- ןכשמה %- הוהי , 1

 ינב -- ינב לכ

 ןה 157:  ונדבא' 1"

 ןכשמ

 ל. תז ₪ א.

 לבא - =< < 5-3

 4ףל 42 - - 2-2 שש 9
 שש = ₪ = ₪ 4 שש = רש 2₪ 27 -= = !9%2₪ 0

 וש ה 7 ה ןיל בש שש[ 5 למ 1

 = - < - התוטמה - - - 777 פה- 2

 וצי ב 2 24 ! תודעה - - - 1

 22 - 2 -- - אצו) ! םדוקש - -- 77-77 4
 וייצג .- םיש םיב 4 בוט 20 ב 4-51 תה

5 4 11 4 8 > 

 3. םכתובא 61, 63: 4 6,

 4. םבש -- המש 61, 63, 64, 7-

 5. רשא 1% 4. ארה 1:
 6. םכהאישנ 6:1. | םכתובא 61, 63, 64, +,

 םכתוטמ -- ן טק. 84 7.
 7. ינפל -- ינפלמ 1.

 8. אציו -- איצויו 6%, 221 -- אצוי| 61, 63, 64 66, 127, 1.
 םבידקש 63:65, 1:

 9- איצוו 665,197, 221. - והטמ --ו טק. 13" 7.
 1:0. בישה 61, 64, 6%, 66,127,184,221. תודעה ינפל ,7-

 לכתו -- לאכתו 6:. = םכיתונלת 4.
 ז2. ןה קזנמס אל +. :

 13. בורקה --ו , 63. | ןכשמ לא -- ןכשמל 127. = הוהי ,65-

 ,......י.תהםמהםשנמ-הש ב מה הא נה קנהעהתהםהההםהםאמבק הא ההנקה המה םהםםה מהטה

 תפעעאב.

 טק. 34- - בותכת סף, 18, 7%, 10 0 1.
 לע 5 4-- תא 1ף3 -- ע טק.

 18. בותכת 9 0- הסמ 1% 18 0. כ
 שארל [0ק.:85 236. - םכתובא -- ו 5
1 ,168,10,111,120 :7 :94 :84 :80 :75 ,60 

29 252 :244 :196 ,80 1 1% 752 + 

 260, 282 ; קזנתנס 5.

 19. רודעה -- ו \ 80, 107,132, 150, 186, 227 : 06 4:
 דעוא =- דעווא 69 -- דעויא 100. | שככל , 109 -- ךל 0

 תוגז8. םטתט ף5- המש 7.

 20. רחבא --רחבי 84 -- טק. 80 107. | יתכשהו --יתכישהו

 260 -- יתוכשהו 108, 132, ילעוב -- * / 4 תרא

 109 -- ת טק. 786 תרונלת -ו 4 12 15: 17: 75: 80 2

 1סֶקְ, 10, 112,152, 186, 100, 106, 226, 248, 615 -- תונולת
 69,1פג -- תנולת 120,150 185. - םכה --המה 60, 4 2
 10, 189. 247 ג קזותגס ף : 10766 1. םכנילמ -- םכינילמ 6 92

% ,207 ,106 2 ,+ 110 ,112 ,108 ,84 :75 

 227: 210: 244: 253: 260, 3353 קזוזוס 4, 355 =- 6 םכינולמ
 1%% -- םבינלמ 1, 60, 600 תוגש. קזותס 170.  םכבילע -- ילע 9

 -- ה 7-

 | 21. השמ רבדיו -- השמ הוהי רבדיו 244. | ינב --ינב אא

 לארשי -- לא , 58.]:ם. 162. | םבהיאישנ -- םכהאישנ %%
200 3 ,252 ,251 ,2489 2440 ,225 :15% ,80,111,132;150 ,75 

 -- םכיאישנה 69. = אישנל 1%. 84. | דחא 89,"1. | הטמ 2*
 דהא אישנל , 69,80,2%3. - הסמ 2", 17 -- הטמו

 אישנל --* , 107. =  םכתובא 4, 600 6 תאזַה. | הטמו -1
 7 םכתוטמ -- ו \ 4, 6, 17, 18, 60, 75, 80, 54. + 9

,227 ,220 ,225 ,196 ,186 ,150,1%2,155,158,170,181 

 244, 253, 200, 615 -- םבתוטמ א



 5 9 22 א ט א. תכתבו

 6 אי תידז 6

 ךתא ךיבא תיבו ךינבו התא ןרהא לא הוהי רמא'ו
 ואשת ךתא ךינבו קדתאו שדקמה ןוע זרא ואשת
 טבש יול הטמ ךיחא תא םגו :םככתנהכ ןוע תא

 ךינבו התאו ךותרשיו ךילע ווליו ךתא ב*רקה ךיבא =

 תרמשמו ךתרמשמ ורמשו + ת*דעה להא ינפל ךתא
 תל חבזמה לאו שדקה ילכ לא ךא להאה רכ
 ךילע וולנו ! פתא ג שה כג ותאמי אלו וברקי

 להאה תדבע לכל דעומ להא תרמשמ תא ורמשו |
 תררמשמ זרא םשכתרמשו : שכילא ברקי צל רזו
 לע ףצק דוע היהי אלו חבזמה תרמשמ תאו שדקה
 םיולה םככיחא תא יתחקל הנה ינאו : לארשי ינב
 דבעל הוהיל שכינתנ הנתמ שככל לארשי ינב ךותמ
 ורמשת ךתא ךינבו התאו : דעומ להא תדבע תא
 זרכרפל תיבמלו חבזמה רבד לכל שככתנהכ זרא
 רזהו שככתנהכ תא ןתא הנתמ* תדבע םכתדבעו
 קרנה ינאו ןרהא לא הוהי רבדו |: תמו' ברקה
 ינב ישדק ללכל יתמורת תררמשמ זרא ךל יתתנ
 : וכלוע קחל ךינבלו החשמל סיתתנ ךל ללארשי
 זכנברק לכ שאה ןמ שכישדקה *שדקמ ךל היהי הז

 רשא םשכמשא לכלו שתאטה ללכלו שכתחנמ לכל
 שדקב : ךינבלו אוה ךל וםכישדק שדק יל ובישי
 קריה| שדק ותא לכאי רכז לכ ונלכאת םכישדקה
 11 ינב זרפונת 'רכל כנתמ תרמורת ךל קדזו !ךל
 שכלוע קחל ךתא ךיתנבלו ךינבלו שכיתתנ ךל לארשי
 12 לכו רהצ' בלח לכ :ותא לכאי ךתיבב רוהט לב
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 ךל הוהיל ונתי רשא םכתישאר ןגדו שורית בלח
 ואיבי רשא שםצראב רשא לכ ירוכב |! שסיתתנ
 לכ + הגלב פי .ךתיבב הוהמ לכ. תיהי .ךל דוה'ל
 ילכל שחר רטפ לכ :קריה' ךל ללארשיב שכרח
 ךל היהי המהבבו שכדאב הוהיל ובירקי רשא רשב
 לופבו חשו .םבהאה.- רוכב +9 < הרדפתו החלפ .ךא

 הדפת שדח ןבמ ויודפו ! הדפת האמטה המהבה

 שכירשע שחקה לקשב וכילקש תשמח ףסכ ךכרעב

 רוכב וא בשכ רוכב וא רוש רוכב ךא : אוה הרג

 חבזמה לע קרזה םכמד תא שכה שדק הדפת אל וע

 : זדוהיל .חחינ חירל קרשא ריטקת שכבלח זראו

 ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ ךל קריה' שכרשבו

 לארשי ינב ומירי רשא םכישדקה תמורה לכ :היהי

 שכלוע קחל ךתא ךיתנבלו ךינבלו ךל יתתנ הוהיל

 : ךתא ךערזלו ךל הוהי ינפל אוה שכלוע חלמ תירב

 קלחו רחנת אל סשכצראב ןרהא לא ;דוה' רמאיו

 ינב ךותב ךתלחנו ךקלח ינא ככותב ךל היהי אל
 לארשיב רשעמ לכ יתתנ הנה יול ינבלו : לארשי
 תדבע תא םכידבע שכה רשא סכתדבע ףלח הלחנל
 להא לא לארשי ינב דוע וברקי אלו : דעומ להא

 זרא אוה יולה דבעו : תרומל אטח תאשל דעומ
 זכלוע תקח טכנוע ואשי שכהו דעומ ללהא זרדבע
 יכ : הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותבו סככיתרדל
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 השמ לא הוהי רבדיו : הלחנ ולחני אל לארשי ינב
 יכ שפה%לא עררמאו רבדת שכיולח לאו :רמאל
 יתתנ רשא רשעמה קרא ילארשי ינב תזראמ וחקת
 %% ונממ טכתמרהו םכ%תלהחנב םשתאמ םכל
 שככל בשחנו :! רשעמה ןמ רשעמ ?לדוהי זרמורת
 ןכ :בקיה ןמ האלמכו ןרגה ןמ ןגדכ שככאתמורת
 זככיתרשעמ לכמ הוהי תמורת %% םכתא כג ומירת
 זרא ונממ שתתנו ירארשי ינב זראמ וחקת רשא
 זככיתנתמ כמ = <ןחכה .ןרחאל "קרוה' רמות
 ושדקמ תא ובלח לכמ הוהי תמורת לכ תא ומירח
 ונממ ובלח תא שככמירהב שכה*לא תרמאו : ונממ
 ! בקי זראובתכו ןרג זראובתכ םשיולל בשחנו

 רכש יכ שככתיבו שכתא כוקמ לכב ותא שכתלכאו
 תצלו ! דעומ להאב םככתדבע ףלח שככל תטוה

 תאו ונממ ובלח תא םככמירהב אטח וילע ואשת
 : ותומת אלו וללחת אל לארשי ינב ישדק

 א ש אמ אטנזז
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 6 יי

 הרותה תקח ?קרשרפ

 :רמאל ןרהא יראו קרשמ לא קדוהי רבדיז
 ינב ללא רבד רמאל הוהי הוצ רשא הרותה זרקח
 ןיא רשא ?רמימת המדא הרפ ךילא וחקיו "לארשי
 התא שתתנו : לאע הילע הלע אל רשא* שומ הב
 קדנחמל ץוחמ לא התא איצוהו ןהכה רזעלא א

 קרמדמ ןהכה רזעלא חקלו :וינפל קדתא טחשו
 עבש המדמ דעומ להא ינפ חכנ לא הזהו ועבצאב
 תאו הר*ע תא ויניעל הרפה תא ףרשו : םימעפ
 ןהכה 'חקלו :! ףרשי השרפ לע המד תראו הרשב

 הקעפהו

 -- א טק. 140 ) -- קנווס תרואובתכ ןרוג 9, 100 2

 1943 קזגמס זוז. | תראובתכו קזנפס תואובתכו 84 -- א 4.
- 

 31. םכוקמ , 157 -- שודק םכוקמ 109. | םכתא , 252 -- 8

 1סֶל -- קצ1ווס םכשא 95. | םככתיבו --'* \ 244 -- םככיתיבו 3

 -- םםכיתבו 1,18, 84, 226.  םככתדבע --כ , 95 -- םככתדובע
4 ,18,132 

 32. אטח וילע ואשת אלו טק. 25 ף. | וילע --לע 70.
 םככמירהב -- יל \1,19,108,111.  תאו--ו,זזז.  אל--אלו

 4,109.  ותמת 1,69,101,108,111,150,170,173, 227,

 ז. לא הוהי רבדיו 116 גת4ןסט. רבדיו טסא תוג]סז, <
 01868 ; 102, 136,177 -- תוג]סצ ; 0, 15, 18, 75: 94. 5 9

.+ -- 1' 100 ,286 ,284 ,281 ,279 ,277 ,271 ,260 ,180 ,151,170 

 רמאל ןרהא לאו השמ לא טק. ג: 246. | ןרהא לאו , ,
 181.  "ןרהא --ןר 129. - רמאל ,4. :

 2. רקח , 189 -- ת טק. ג 0. הרותה -- ו,

 רמאל -- רמאל א %. | לא -- םכע 199. = לארשי -- לא ,4
 ךילא --יל 80. | המודא 1, 6,0,6,108, 10,120, 132,180 זס

 221, 226, 227, 674: קצוווס 107. | רשא 2" | 170 -- 215 4.

 הלע , 94. הילע -- הי , תה. ]1ם, 162 --י ,7- לע -- לעו
 194 -- לוע 1, 9:17: 69: 75 81, 949 108, 100, 132, 136 2

 158, 184, 226, 227, 239, 674: קזוגס 2, 80, 5 -- טפט %

 2. איצוהו -- ', 227- | התא 2", 84 -- התוא 6 ; קזוחוס 2.

 התא 3%-- התוא 4

 4. המדמ - - (6) - - ועבצאב , 7.

 חכנ , 18, 84, 10 -- קזנתוס חכונ 2.

 םביזמעפ -- םבימעפא 24

 5- רינעל 6+. (ץקספז4ק). ( 7. 210081 ) קזס ויניעל : טו66 11051-
 שגם -- נעל 186. | תא 27-- תאא 6. - הרע טק.ז4" 8
 -- הרוע 4/9,18, 60: 75, 84, 181, 193, 196, 674-- קוותוס םכרע
 80.  הרשב קעומגס םכירושב לע 2 80. - ףורשי 6

74 

 לא -- לע 5.

 דעומ , ו 5-

 1/2 - תראו

 6 א.

 6660 16088 א 6
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 5.4 צץ 2 ₪

 26. םבכיתלחנב = ל , 61 -- םככיתולחנב
 27. שככל , 64. | האלמכו -- האלמתבו 4

 28. שכתא -- התא 62. | םבכיתורשעמ 64.  םביתתנו 2.
 29. תרמוירת . 20. תרא ל 5

 241. רכש -- רגש 6.
 42. םככמרהב -- םככמר אהב

 2. תוקח 62. | ינב -- יניב 61. | הלע ,.
 3. חטשו < טחשו 61, 62, 63, 64, 5, 7 2 202.

 4- ועבצאב -- צ ,7- 5. לע --לאע 5
 ור התתתתתקתלנ7ּ2ווון₪

 תכע

 25- רמאל , 27:
 26. םכהילא 60, 80, 81,10,136, 193, 284. | וחקת --1
 ף95. .- רשעמה תרא 6 תרא קומס לא 3 --- ,-
 כפתלחגב -- כ . 4, 69,150. | םכתמרהו -- םכתומרהו 6
 וסב -- הו ₪ק.186 9. ונממ --- םככמ 18. | תרמורת ---

 זרמוהת תא 1, 84, 186, 190, 200, 247, 277 10918. -- ) ,6.

 = הוהי 89 -- 58 5.94. | רשעמ ; 5-
 27. םבבל -- םכ קת. 146 9. | םבכתמורת -- ו , 106,196 --

 ;בכיתמורת 60,136. | ןמ קצוומס ןמו 168. | ןרוגה 4.
 האלמכו --- הכאלמכו 17.

 28. םבג 199. | תרמורת ג"-- תמורת תא 1,186,100
 -- תרמורת אאא 103. | לכמ -- ןמ 109. | םככיתרשעמ

 שכניתורשעמ 4, 9, 18, 81,193 -- םכהיתרשעמ 15%. = לארשי
 -- רשי 8ת.]:ם. <. | םכתתנו -- ו 2.145 9. | ונממ ,7-
 ז-רא , 17: 69, , 2 196.  :תמורת -- ו ,6-

 2. שםככיתנתמ -- * , 854 -- םככיתונתמ 5, ,,+
 237: 247: 249 : קצגתס - לכ 1, 107, 120, 191: תטמס

 17. הוהי ,4. תרא 2"-- תאו ונממ 106

 ונממ , 191-
 20 םכהילא 0, 14, 18, 60, 75, 80, 100, 271, 282, 283,

 602.  םככמירהב --י \ 1,108,152. | ובלח | 212. | תאובתכ



 5 עז

 תפרש ךות לא ךילשהו תעלות ינשו בוזאו זרא ץע
 זכימב ורשב *%% ץחרו ןהכה וידגב סבכו : הרפה
 ;: ברעה דע ןהכה אמטו קדנחמה לא א*בי רחאו
 ורשב *% ץחרו םימב וידגב פבכ' קדתא ףרשהו
 רפא תא רוהט שיא ףסאו ! ברעה דע אמטו זכימב
 קדתיהו רוהט שוקמב קדנחמל ץוחמ חינהו הרפה
 :אוה תאטח הדנ ימל תרמשמל לארשי ינב תדעל
 דע אמטו וידגב תא הרפה רפא תא ףסאה סבכו
 תקחל שכותב רגה רגלו לארשי ינבל התיהו ברעה

 אמטו םשדא שפנ לכל זרמב עגנה ! זכלוע
 לכויבו ישילשה םכויב וב אטחתי אוה : כימי תעבש

 ישילשה .שויב קצטחתי צל שכאו רהטי יעיבשה

 שפנב תמב עגנה לכ :רהטי אל יעיבשה םכויבו

 קדוהי ןכשמ זרא אטחתי אלו זרומי רשא כדאה
 אל הדנ ימ יכ לארשימ אוהה שפנה התרכנו אמט
 הרותה תאז* : וב ותאמט דוע היהי אמט וילע קרז
 ללפו "להאה לא .אבה  'לפ להאב רומי יכ שדא
 חותפ ילכ לכו : םשכימי תעבש אמטי להאב רשא

 רשא לכו :אוה אמט וילע ליתפ* דימצ ןיא רשא
 עכצעב וא תמב וא ברח ללחב הדשה ינפ לע עג
 אמטל וחקלו ! כימי תעבש אמטי רבקב וא םשכדא
 ללא כייח םכימ וילע *ןתנו תאטחה תפרש רפעמ
 קרזהו רוהט שיא םכימב לרבטו בוזא חקלו :ילכ

 וה רשא תושפנה לעו םכילכה לכ לעו להאה .לע
 ! רבקב וא תמב וא ללחב וא ספצעב עגנה לעו שש
 שויבו ישילשה שםויב תצמטה רע ר*הטה .זרזהו
 ץחרו וידגב סבכו יעיבשה כויב ואטחו יעיבשה

 תם

 1ז.'עגונה ף,108,226. - שפנ לכל -- שפנב 80, 665: 6

 זנז.  שפנ,152.  אמטו --אמטי 674.  תעבש --- תעבש דע
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 12. וב , 9.  ישילשה 1*--ישלשה 125,181, 260 -- יעיבשה
 ישילשה 69. = םכויבו 1% 129. | רהטי 17-- רהטי אל 0.

 םבכויב -- וב 69. | ישילשה 2"--ישלשה 181,260. - ישילשה
 םכויבו \ 9. = יעובשה -- יעיברה 665. | אל 2" , 10, 6.

 רהמי -- (7) -- םכאו 018 120 -- ,4

 13. עגונה 9.69 : קחותס 2.  תמב שפנב < תמב , 4.

 שפנב ץעותס שפנ לכל 106. | םכדאה -- םכראה םכדא 4 ---
 תכדאהא 135. רומי -- ו ;9- | אלו --ו . 86.  .התרכנו --

 ה ,132,18:.  אוהה -- איהה 1:4: 6, 9: 10: 84, 132, זס, 232

 קחומס 18,180. קרוז 674.  היהי אמט ₪ אמט היהי 9%.
 היהי טק. 23 5 דוע -- ד טק. 134- 4. ותאמוט 4,

 12. וב \ וב - - היהי טק. ץג .

 14. הרותה -- הרות 80, 84,157,193. | םכדא ,6
 לדאד לא אבח לכ / ספ. ,,לחאב כב - לכ קבב

 84, 4- ל להאה -- להאל קתומוס 84; 06 6.
 להואב 2.

 16. 003. 6 60 16 ל +. ליתפ | - אוה ,

 16. לכו עפ 150. | ברח -- רח טק. 186 173. םכיצעב
 םכדא א

 17. רפעמ -- ץראה רפעמ 1ף8-

 ; קזנתגס 80 1

 תפירש 6

 תראטחה -- תראטחה רפה 4

 18. בוזא -- ו ;9- | םפםימב -- םכ 6אם6 טק. 235 9. ל
 לעו םבילכה , 89. | תושפנה לעו ,1. | תושפנה -- ו ,
 80. 94, 152, 168, 181, 186, 226, 27, 240, 251, 0 לכ

 תושפנה 4,18,120,189. | עגונה 9,193. | םבצעב -- םכיצעב
 186. | ללחב וא עמ 80. | ללחב -- ללחב תמב זז.

 ןא 3- יוז :

 19. לע רהטה -- לע רהטה לע 109. | רוחטה 6%
 75: 459 זס8, זס, 1זז, 132, 136, 100, 158, 2

 196; 244: 5 260, 288, 603 -- רהטאה 4. ישילשה --- -

 ישלשה יעיבשה 8 --(טק.ז35 4118 17%. | םבויבו , 80 -- םכויב

 196. - יעיבשה תכויב ואטחו 1 םכויב 2%-- םכויכ 7.

 וידגב סבכו \ 6. | םכימב ץחרו \ 80. | ץחרו -- ןרשב ץחרו 4.
 ברעב , זזז -- ברעה דע +.

 א שא.
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 5 4 ג.

 7. ברעה -- ר 06 ב 7.

 ף. רפא -- רפא תא 61, 62, 61, 64, 65,66, 127,361. | התיהו

 -- התאיהו 7

 10, םכנותב -- םכככותב 127 -- םכאכותב 61. | רקחל ₪
 זרחקל 1.

 12. אוה -- אוהו 61, 63, 6%, 66,127 74

 13. לארשימ -- לארשי ₪00.14 65. | ותאמט -- ותאמטו 1.
 14. לכו - ו ,-. ו 17. וילע =- לע 7-

 18. ז-וושפנה -- נ , 61 -- רושמילכה 4.
 19. יעיבשה -- יעיבש אאה 1.

 עב

 6. בוזאו -- בזאו ז, 22%, 226, 227, 210 : קזנמוס 2
 בוזיאו 17 -- ביאו 232. | תעלות --ו . 80,109. | תפירש 4

 100: 103: 227, 244, 260, 6743 קזנתוס 0.
 7. ץחרו ₪ק.126 124. - ןרשב ,107 -- ורשב תא <.
 םכימב -- רהטו םכימב 107. = הנחמה-לא אבי רחאו , 9.

 לא אבי רחאו [טק.- 14 אבי -- אובי 2, 101, 110 2
 2%1, 400 ; (ס6 82. | אמסו הנחהמה 1מ66ז 288 ץסס65 14

 ₪86. 6.  ןהכה 184,"2. | ברעה - -- הנחמה ,-
 7, 8. ץחרו -- (8) - - אמטו טק. 86 4

 7,9. םבםימב -- (10) - - רחאו ,.
 8. סת. , 75, 100. 184,191.  ףרשהו -- ר , 152 -- ףרושהו

 282. | וידגב 90 190 -- , 14 -- קמס םכידגב 12.  םכימב ג?
 69.  םכימב ורשב ץחרו \ 94,152.  ורשב --ורשב תא 4.

 אמטו םכימב < םבימב אמטו םבימב 2" \ 90 7.
 דע (טק. 34- 4
 "0. ףסאו טק. ד

 גג -- קמוגס רפאנ 2

 רוהמ 1%, 129. רפא מ. 8
 ץוחמ -- ץוחמ לא 80, 109 ; קצנוהס
 196. | רוהט םכוקמב -- םכימי תעבש 190. | תדעל -- ד 6

 ה 12%. תרמשמל לארשי ינב 0.186 גֶדָג- | תרמשמל
 7%, 66%. | הדינ 674. | אוה -- איה 1, 9, 17 5 2

 ן50, 242, 674: קזותס 4, 0.

 10. ףסואה 193. | תרא 1%, 6. | זרא 2", 110-- תאו
 רגלו לארשי ינבל -- רגלו ימל תרמשמל לארשי ינב תדעל -
 םככותב -- ו ,109. | תקחל -- ל , 18, 69 -- תקוחל 4



 א.

 אטחתי אלו אמטי רשא שיאאו + ברעב רהטו שכימב
 שדקמ תא יכ ללהקה ךותמ אוהה שפנה קדתרכנז
 : תצוה קצמט וילע .קרז גל הרדנ ומ תצמט קדוה'
 סבכי קרדנה ימ הזמו שכלוע תקחל םכהל קדתיהו

 ילכו ! ברעה דע תומט' קרדנה ימב עגנהו וידגב |
 אמסת ;קרעגנה שפנהו אמטי אמטה וב עגי רשא
 ; ברעה דע

 תת

2% 

 שדחב ןצ רבדמ ;קרדעה "לכ 'רארשי ינב ואביו
 זכירמ שש זרמתו שדקב שעה בשיו ןוש*ארה
 יכע ולהקיו קרדעל דכימ היה אלו < שכש רבקה]
 .ורמאיו השמ כע כעה בריו : ןרהא רעו קדשמ
 המלו : הוהי ינפל וניחא עוגב ונעוג *ולו רמאל
 תרומל קדזה רבדמה לא קדוהי להק תא םשכתאבה

 שכירצממ ונתילעה קדמלו + ונריעבו ונחנא שש
 זכוקמ צל קרזה ערה שוקמה ללא ונתא תציבהל
 אביו : תותשל ןיא זכימו ןומרו ןפגו קדנאתו ערז
 ולפיו דעומ להא חתפ לא להקה ינפמ ןרהאו השמ
 : שכהילא קדוהי דובכ אריו שכהינפ לע

 לכהקהו הטמה תא חק +רמאל ;רשמ לא ;דוהי
 עלסה לא םתרבדו ךיחא ןרהאו התא הדעה תא
 עלסה ןמ שכימ שכהל תאצוהו וימימ ןתנו םכהיניעל
 תא השמ חקיו : שריעב תאו הדעה תא תיקשהו
 קרשמ ולהקיו :והוצ רשאכ קדוהי ינפלמ ;רטמה
 ועמש פכהל רמאיו עלפה ינפ לא להקה תא ןרהאו
 ! שכימ שככל תו'צונ קדזה עלפה ןמה םכירמה תצגנ

 זכימעפ והטמב עלפה תא ךיו ודי תא השמ םריו

 רמאיו :םכריעבו הדעה *תשתו םכיבר סכימ ואציו

 תעפהב

 2. היה ,.

 3. השמ םכע םכעה בריו 0ק. 135 7%.  םכע , 60 -- לע 9
 129.  השמ>- ןרהא לעו השמ 129.  רמאל , 18%. ולו--ןל

 4 84 -- אלו 223 --) 2" [0ק.ז86 13%. - ונעונ א ונועב 14

 4. המלו -- לו בק. 145 זסָב. | הזה ,132. | ונחנא , 100.
 ונריעבו , זזז -- וניריעבו 84, 13 -- קנס ונריעכו 4

 5. ונתילעה -- * . 6.9: 89, 170-- גק.135 124. | ונתא איבהל

 16 ונאיבהל 615. = ונתא , 4 -- ונתוא 84. | םכוקמה לא טק.
 145 2.  םכוקמה -- ה ;129. | םכוקמ , 80.  הנאתו -- הניאתו
 60, 80, 84,1פ4, 196. 244 -- הניאת 129.  ןומרו -- ןמרו 1, 75

 151,158,196 ; וסע₪ 139 --ןומירו 103,212 ; קזומס 80 -- ניאתו

 84 -- !גק.186 1סָב. | רותשל -- ו ו
6 :615 ,240 ,111,112,168,186 

 6. להקה --להקה הערפ 18% -- ק.145 176. םבהינפ לע ולפיו
 ,10420 .םפהינפ -- םכ טק. 185 4 116. 175. " דובב = ו,
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 יב שכתנמאה ול ןע! ןרהא ראו השמ כא זדרוהי
 זרא ואיבת תל ןכל לרארשי ינב יניעל ינשידקהל
 ימ המה : שהל יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה
 ! שכב שדקיו הוהי תא לארשי ינב ובר רשא הבירמ
 % % % % %* \ א א א א % 9% 9 % 9 % % %

 % % % % % א % % % % % % % % % % % % *%

 % % % % % % א % % % % %-% % % % % % %
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 א < < % צ ל + % % ל א ל צא % % % % % %

 הכ םודא ךלמ לא שדקמ כיכאלמ השמ חלשיו
 האלתה לכ תא תעדי קרתא ירארשי ךיחא רמא
 םירצמב בשנו המירצמ וניתבא ודריו :ונתאצמ רשא
 קעצנו  וניתבאלו זכירצמא ונל ועאריו םכיבר םכימי
 ונאאצאיו ךאלמ חלשיו ונל*ק עמשיו קדוהי לא

 ! ךלובג זרצק ריע שדקב ונחנא קדנהו שכירצממ
 אלו שרכבו הדשב רבענ אל ךצראב אנ קדרבענ
 ןימ קרטג צל ךלג ךלמה ךרד ראב ימ הרתשנ
 זכודא וילא רמאיו :! ךל*בג רבענ רשא דע לואמשו
 ורמאיו = : ךתארקל פצצא ברחב ןפ יב רבעת קל
 התשנ ךימימ* שאו הלענ הלסמב לארשי ינב וילא

 חי זס א 5. עפ
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 210, 248, 252, 23, 260, 400 --- ונאצויו 1, , 18, 107, 226, 1

 264, 600 זהגזַפ. - ונאיצי) 14, 15, 19, 80.99.
42 ,283 ,282 ,270 ,271 ,24 .244 ,227 ,226 ,1%5,181,186,106 

 286, 288, 602, 603, 615 ; קזנתס 17ס -- \גק.ז8[ 168. | ךלובנ

 -- ו 18, 107,109, 136, 150, 217, 262: תטמס 1%1 -- ךילובג

- 69 
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 תא תוארהל תלחה התא הוהי ינדא השמ רמאיו
 לא ימ רשא ! הקזחה ךדי תאו ךלדג תא ךדבע
 : ךיתרבגכו ךישעמכ קדשעי רשא ץראבו שכימשב
 רבעב רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא
 לא הוהי רמאיו : ןונבלהו הזה בוטה רהה ןדריה
 ! הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר השמ
 קדנופצו קדמי ךיניע אשו קרגספה שאר לא קרלע
 זרא רבעת אל יכ ךיניעב קדארו החרזמו .הנמיתו
 והקזחו ןונ ןב עשוהי תרא יוצו | : קרזה  ןדריה
 *לחני אוהו הזה םכעה ינפל רבעי אוה יכ והצמאו
 לא הוהי רבדיו :  הארת רשא ץראה תא םשתא
 זככל ונפ הזה רהה תא בוס שככל בר רמאל השמ
 לובגב םכירבע סכתא רמאל יוצ םשכעה תאו :הנופצ
 שככמ וארייו ריעשב םכיבשויה ושע ינב ככיחא
 וככל ןתא אל יכ שכב ורגהת לא ! דאמ שכתרמשנו
 ושעל השרי יכ ללגר ףכ ךרדמ דע השרי שכצראמ
 ףסכב שכתאמ וריבשת לכא :ריעש רה תא יתתנ
 ; טבתיתשו ףסכב שכתאמ וריכת שכימ םכגו שכתלכאו

 .-\ = ₪ = = 5 = 0 ₪0 5 ₪0 = כ ₪ == ₪ ₪ ₪

 שכירצמה ונל ועיריו - - - - -
 ונלוק

 - - רופנ -----7-7-7ה ד רוב - - - -

 8 ב

 12. ינשידקהל -- ינשדקהל 64.
 13. זרלחה -- תרלחא 6(. = ךיתרבננו -- ר , 64 -- ךיתרובגכו
 61,66,127,183,363 11005.--ךתרובגכו 63,65.221.  הרבעא

 --ה 61, 63; 64, 00, 1 670 ; םטמס 19. | רשא -- ש
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 נק. 46 6%. םבימ , 2.

 1%. וניתובא 61
 19. הלפמב -- עלסמב 61, 64: םט6 62.

 66,127 -- ךמיממ 64. | ינא סת ינקמו 3.
 הנקמו 127, 15:
 ב

 ךימימזמ צב ךימימ

 ינקמו -=-
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 צג 110. יניעל 15 80-- טק. 18: 2 -- נעל 18. | ןכל , ינשרקהל ף, 99,158, 286 -- ינישידקהל 69. = לארשי ינב יניעל חוקי
 אל 2%-- אל ינב 15.

 14. 'מ .95.157. | הבירמ קוס תבירמ 3. לארשי , 6.
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 16. וניתובא 1: 4: 5: 69, 84: 125, 129; 132, 151: 193:
 260) קנותס 2. | המירצמ -- המירצמ םכירצמ 9. | םכירצמב
 -- םבירצמב מ 107. | םםיבר ,1. ועיריו 2. ונל

 קזותוס ונתא 80. = םכירצמ -- םבירצמה 9. וניתובאלו 1,
 84,129,193: 09 260 ; קזותוס 2.

 16, הוהי -- איהלא הוהי 140 -= וניתובא יהלא חוהי 0.



 פפה

 : הרבעא ילגרב רבד ןיא קר שכרכמ יתתנו ינקמו ינא
 דבכ םכעב ותארקל שכודא  אציו רבעת אל רמאיו
 רבע *לארשי תא ן*תנ םשכודא ןאשו |! הקזח  דיבו
 !:וילעמ לארשי טיו ול*בגב

 קרוהי רמאיו :רהה רה קרדעה יככ ידארשי ינב
 ץרא 'לובג לע רהה רהב ןרהא ללאו קדשמ' 'רא
 אאבי אל יכ וימע לא ןרהא ףסא' :רמאל שודא

 טכתירמ רשא לע לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה לא
 רזעלא תאו ןרהא תא חק : הבירמ ימל %יפ תא
 ןרהא תרא *טשפהו !רהה רה  שחא ללעהו ונב
 ףסאי ןרהאו ונב רזעלא תא םכתשבלהו וידגב תא
 ו*לעיו הוה' הוצ רשאכ השמ שעיו !.  שמש רמאו
 תא השמ טשפיו :הדעה לכ יניעל רהה רה דא
 תמיו ונב רזעלא תא םכתא שבליו וידגב תא ןרהא
 !רהה ןמ רזעלאו השמ דריו רהה שארב שכש' ןרהא
 ןרהא זרא וכביו ןרהא עוג יכ קרדעה "לכ: ואריו

 : ללארשי תיב לכ םכוי םכישלש |

1. 

 לארשי אב יכ בגנה בשי דרע ךלמ ינענכה עמשיו
 : יבש ונממ בשיו ללארשיב וכחליו וכירתאה ךרד
 ןתת ן*תנ שא רמאיו קדוהיל רדנ ללארשי רדיו
 עמשו ! שהירע תא יתמרחהו ידיב הזה שעה תא

 קכרהיו %%%* ינענכה תא ןתיו לארשי לוקב קדוה*

 : קרמרח שוקמה שמש ארקיו שכהירע תאו שהתא
 ץרא תרא בבפל ףוס שי ךרד רהה רהמ ועסיו
 שעה רבדו | ;ךדדב שעה שפנ רצקתו 6%
 תומל זכירצממ ונתילעה ?רמל קדשמבו שכיהלאב
 שכחלב הצק ונשפנו זכימ ןיאו זכחל ןיא יכ רבדמב
 קכיפרשה שישחנה תא עב הוהי חלשיו : לקלקה

 א

 =- רזעלא ןרהא 6. | לעהו - 1,129. | םכתוא 6
 . רה 4

 26. טשפהו -- השמ טשפהו 10 -- טישפהו 19. = חרא ג",
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 רה -- רוה 146 -- שאר 15,199: 32% -- ארה 14. - לכ ,
 28. ןרהא (סת6 ןרא 4 תרא 2", 69 -- תאו 17,

 תרא 37, 80 ונב , 170, 4
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 45 7- אוהה םכוקמה 0.
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 םכחלב -- ב טק. 0 לקולקה 5.

 רמאיו , 2. ןותנ 84, 4

 ינענכה , 9. .םכהתא
 םכש , 6. = םבוקמה

 רהמ -- הוהי רהמ 1.
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 5. + ₪ עא.

 . אציו (טק. 3 -

 21. ןאמיו -- מ ,1-
 24. ייפ תא , 64-

 2%. ראו -- לאו 4.
 26. תרמיו -- רומיו

 ןותנ -- ו. 69, 127, 193, 54.
 ייפ -- 'פ 61 ,,-

 לעהו -- הלעהו 7
 28. שיבליו 221-

 1. םםירותאה 64, 183, 221, 334. = םבחליו ₪ םכלחיו
 2. הוהיל -- הוהי לא 19. | ןותנ --ו , 61, 63: +, 2
 221, 134.  יתמרחו -- יתמרחהו 61, 63.66 -- יתרחהו 5

 -- יתמרהו 4.
 3. לוקב -- לוקל 197. = םברחיו -- ח ,221. | םבש --זרא

 םכש 4.
 4. בבוסל 63, 64, 221. | < םבעה -- םכהה 6%

 6. םביפורשה 64, 60,181, 2.

 הוו ..-----[-/[-/-/-[-/-/₪=₪=---

 אפ.

 9 -- ךאמימ 6 -- 'מ גל 7.36 139 -- ךימימ תא 4

 ינא התשנ , 9. ינקמו ינא , 1.  ינקמו טק.ז4 9. .הרובעא -

 20. רבעת -- יב רבעת 173; 2.

 21. ןותנ 9, 80, 84, 108, 132, 196, 4

 רבע , 80, 84 -- רובע 9,108,10סֶס,ז7ס.  ולובגב 4,
 75, 94, 108, 111,112,150, 226, 244, וילעמ , 1.

 22. ועסיו -- לארשי ינב ועפיו 199--ינב ועסיו 200. הדעה לכ ,
 80.  לכ-- לא 84. רה --רה לא ףפ9 --רוה 36.  רהה--

 ה 1% 000. 46 ₪

 23. הוהי . 9. = םכודא , 130 -- ו ,.

 . 24. ףסאי -- י םק. 4 84. | ןרהא , 99. | לא 1%*-- לאו 9.

 אבי -- אבי ףסאי 129 -- אובי 239 -- אבת 10. לא 3.
 לארשי -- רשי 15. | לע קחחס דע 4.  ימל -- ימל הוהי

 178 --ומב 60, 107 -- ל ₪86 196.  הבירמ --ב טק. 4.

 2%. ראו קוגממס לאו 84.  ונב רזעלא ק.זג6 107. רזעלא

 תא , 0,

 רמאל טק." 6
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 אביו :.ירארשימ בר- שפע תמיו שעה קרא וכשנו

 ;דוהיב ונרבד יכ ונאטח ורמאיו קרשמ רא שעה

 שחנה זרא- ונילעמ- רפיו קדרוה* ללא ללפתה ךבו
 השמ לא הוהי רמאיו + שעה דעב השמ ללפתיו
 'ככ ;ריהו- סנ* לע ותא זכישו ףארש ךל ;רשע
 זרשחנ שחנ השמ שעיו + יחו ותא הארו ךושנה
 שיא* תא שחנה ךשנ שכא היהו סנה לע והמשיו
 : יחו תשחנה שחנ לא טיבהו

 תראבאמ ועפיו ! ת*באב ונחיו "לארשי ינב ועפיו
 באומ ינפ לע רשא רבדמב סכירבעה ייעב ונחיו

 % % % % * % * * %< * % + % ! שמשה חרזממ

 % % % % % % % % !דדרז לחנב ונחיו ועסנ סשמ

% % % % %%:%: 

 רבדמב %% רשא ןונרא רבעמ ונחיו .ועסנ םשמ

 ןיב באומ רובג ןונרא יכ ירמאה ריבגמ אצאיה

 ת*מחלמ רפסב רמאי ןכ לע :ירמאה ןיבו באומ

 קדפוסב בהו תא הוהי

 : ןונרא שכילחנה תאו

 רשא% .שילחנה דשאו
 ר*ע תבשל הטנ

 ! באומ לובגל ןעשנו

 ראבה אוה הראב כשמו |

 השמל הוה רמא רשא
 םכעה תא *% *ףסא-

 ! שכימ שהל הנתאו

 תפתב

 11. תרבאמ -- תובואמ 193 -- תובאמ 69, 84, 152, 237, 20
 252: 253, 200 -- 3 [טק.146 ף.. *עב --ייאב 191.  םםירבעה

 הר כ 19... הבדפב =- ה. 88. 11ח. ז 2. באומ -- ו ; 4

 -- באומ רבדמה 253. שמשה -- ה זז -- טק. 1

 12. 0. 84,100,132. 48 ועסנ 46 ררז סת 41

 לחנב -- לחנב עב 7. , |
 12, 13. ונחיו - - - לחנב , 6

 13. ועסנ ,129.  רבעמ -- רבעמ לחנמ ג. | ןונרא ן"--ו

 4, 6.17, 80,107,111,112,1%8,186,106, 244, 0 תוגש

 רשא (טק. 8. 4 רכרמב -- רכדמב 4. אציה -- אצויה

 1,60,108,103 -- הצוה 186. | לבגמ -- לובנמ 1 1

72 2 ,109 5% 54.95.99 :81 :75 

 1 86, 193, 225: 244, 260, 264, 2ףָב ; קז1נתס 2 389 2 - קזותוס

 לובגה 80.  ירמאה 1*-- ירומאה ָּג2,זֶסָב, 22%.  ןונרא 2%-
 ו 1: 4: 5:0: 17,18,80,:ס07,:זנ) 1,

 615.  ןיב -- ןיבו 199. | ירמאה 2"-- ירומאה 9.132, 1

 14. ןכ , 4. | רמאי -- רמאי הוהי 4 -- ורמאי 84. תומחלמ

2 ,108 ,107 ,84 :75 5.4 

2% 240 ,248 ,247 ,237 ,225 ,116,150,152,155,176,193,196 

 200, 615 ; קזגמס 2, 82, 4. | בהו תא -- בהותא 46

 תוגזַפ. 223, 203, 6%3,300,61% -- םבהו תא
 109,136. ,תאו -- ו, ,4

 הפופב --הפוסב

 םכילחנה -- םכי 6

 ןונרא -- 1 . 1: 4: 5: 6; 14, 17, 7%. 80, זסל,וזז) זו
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 ז 4, 15. םכילחנה דשאו :ןונרא , 4-
 1%. םכילחנה -- י ,

 16. הראב -- תראב 4 אוה -- איה 7

 100,193: תטתס ראבה \129- הוהי -- הוהי ייי 6ז 5

 ףוסא ף, 18, 108, 109, 4 ₪

 ְּ לובנל -- ו א 22
 רע 8 1 "וכי

 א ש
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 50 א.

 | זזו,ד42,136,152,155.158,181,186,1ס3,196, 226,236, 237,

 כבה 44 = = 47 ₪ = = ג 7 04 = ה 7-

 ו יור ור ו

 = = == = 2 = = | = =20/2] == חב 5 5 ה 5
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 6 000. ברדמב

 רוצת לא השמ לא ?דוהי רמאיו ! שמשה חרזמ*
 וצראמ ךל ןתא אל יכ שב רגתת לאו באומ תא
 : קרשרי רע תא יתתנ טול ינבל. יב. השרי

 תשמ לא: הוהי רבדיו
 רע זרא באומ לּובג זרא םכויה רבע קדתא רמאל

 רגתת "ראו וכרוצת לא | ןומע ינב דומ תרברקו
 יכ .קרשרי ךל ןומע ינב ץראמ ןתא תל יכ .םב
 ! השר היתתנ טול ינבל

 רבדמה לע - = ןאנרא רבעב ונחיו דרז לחנמ ועסיו
 ןאנרא - = - - רובגמ אצויה
 = = 0 0 = 0 ₪ ₪0 ₪ 0 רש בש 0-0

 - = רש 0 700

 ! ןאנקא. -<--- = שדה
 רשאו םש*לחנה רשא*
 וע = - כ יש 4 4 = <

 א 0007 ב

 השמ לא - ----- -
 --דהדד-ד יל הפסא
 ח- הכה ד %ןתאו

 8 צץ 4 ₪

 9. שםישו -- םבאישו 6.

 9. והמישיוי 7. םיבהו -- עיבעהו 7.

 1ז. ברדמב ₪ רבדמב 61,63.64,65,66,127,221,163. לאו--

 ו,6:. | םכב--וב 221.  השרי וצראמ ךל 0. 4 2
 12. השמ -- םכשמ 61. | תא באומ לובג ,

 12. ןנרא 1" 6 2"-- ןונרא 183. | רבדמה -- ה \ 9.
 א רא , 1.

 15. םכילחנה 61, 63, 64, 65, 66,127,181. | באומ ₪ בואמ 1.

\ 

 תת כ ם

 6. םביפרשה -- שב , 8ם. ומ. 152-- םביפרשה תאו <.
 וכשניו -- וכשניו /יו 107. | תא 2", 9.  םכעה -- םכעה נה 7

 --ה כ. 24 םבע -- םבעה

 7. השמ -- הוהי לא השמ 109. | ורמאיו -- רמאיו 0, 8."
 הוהיב , 190. | ללפתה -- ללפתה הו 260. | ריו טק. 13" 4

 ונילעמ -- י ,239. תא -- לא 89.  םכעה דעב --.הוהי לא

 8. לא -- לע 196. | ףרש ךל -- ףרש ל 100. = ףרש - ף
 עק.148: 80. | םבישו --' . 1, 69, 89. ותא 1"-- ותוא 10

 281. ; ךושנה -- ו , 615. )תא 2"-- ותוא 253. יחו ותא --
 יחו וא

 .9. שריו -- שעיו לארשי ינב ועסיו 9.
 רשוחהנ 4

 שחנ :% סמ
 והמשיו -- והמישיו 1, 0, 17, 75, ,,

 244, 240; 253; 260, 293, 615 : קזנתוס 170 -- \מישיו

 -- ה 4: 75: 95, 199, 132 - סנה 'נ 7.
 תא עפ 80,184 -- אתאא 120.  לא--תא ז1ף,1ף0 --ל קזותוס

 בם 04 ז-רשחנה =-- תי 157 -- ה ל -- תשנה

 10. (20ת. 218 ינכ . 0 תרבאב -- תובואב 3

 -- תרובאב 69, 84, 111,136,152, 53,

 סנה

 היהו -- לכ היהו ל.



 0 8 רש. .1< 31 תת

 שיט 0 - 2 2-4 7 זראזה קררישה תרא 'רארשי רישי זא
 2% באש 6 ל ₪ הלע : קרל ונע ראב ילע
 שי שש - - 8 סכירש הורפח ראב

 ל האורכ זכעה יבידנ האורכ

 םשכתונעשמבו - - - - - - םכתאנעשמב% קקחמב
 0 רבדממא% : קרנתמ רבדממו

 לאאלחנ - 57-77 - 19 לאילחנ זדנתממו
 ו - .לא*לחנמו ! ;רומב לאילחנמו

 9 7 20 תצגה תומבמו

 ב באומ קרדשב רשא

 % ףקשנה - - - - - ו הפקשנו הגספה שאר

 ! ןומאשיה - - - - - - : ןאמישיה ינפ לע

  לחנ תא ורבעו ועס ומוק קדשמ לא ?;דוהי רמאיו % % % % 6 % א % % % א % % % % % % % %
 .ןובשח ךלמ ןוחיפ עזרא ךדיב יתתנ קדאר | ןנרא % % % % % % % % % % % א א א 9 א % % %

 :קדמחלמ וב רגתהו שר לחה וצרא תאו ירמאה % % % % % % < א % % א % א א א % % % %

 וכימעה ינפ לע ךתאריו ךדחפ . תת לחה הזה פויה % א 6 % א %א א א % א 6 6 א % % % % % %
 וזגרו ךעמש עזרא ועמשי רשא זכימשה לככ תרחת % % % % 6 % 6 6 א א א % %א % % % % א %
 כ 5 : ךינפמ ולחו 21  םיכאלמ לרארשי זרלשיו % % % %

 5 ב "קפולש ירבדי = = ו ןוחיס - - !:רמאל %%%% +*+% ירמאה ךלמ ן*חיס ירא

 ןימ רופא אל ךלנ ךלמה ךרדב - - - - - - - 22 0% 9 א א % % % % % % % % % ךצראב הרבעא
 ףסכב 'לכא :תכרכבו קרדשב קרטא אל לאמשו % % % % % % % םכרכבו הדשב קרטנ אל * % *
 קר יתיתשו יל ןתת ףסכב זכימו יתלכאו ינריבשת ךרדב ראב ימ התשנ אל % % %%% < % %
 זכיבשויה ושע ינב יל ושע רשאכ : ילגרב הרבעא % 8 % א < 8 א % % % 6 % % *  ךלנ ךלמה

 % % % % % % * ; רעב סכיבשויה שכיבאומהו ריעשב : ךלבג רבענ רשא ךע % % < % < < % %% % +%

 ןלובגב - - - - - - - ןוחיס ---- 3 ול*בגב רבע ילארשי זרא ן*חיס ןתנ אלו
 תא ךינפל תת יתלחה האר השמ לא הוה' רמאיו א % % % 8 % 9 א א % % 8 א % % % % % %
 !וצרא תרא תרשרל שר לחה וצרא תראו ןוחיס + % % % % % % % % % א א א א % < % 0% %

 --- רייד רה רדרדהח ןוחיס - - - *לארשי תרארקל אציו ומע 'רכ זרא ן*חיפ ףסאיו

 5 א. לה ג: תסעזס א. פתח. /י

 17. רישי -- רשי 61, 63, 65, 66,181, 1. םק.125 12%. | הדשב רשא פ₪ 190. | הדשב -- הדשב לע
 18. הורפח -- הורבח 299. = האורכ ₪ הוארכ 66, 127, 314,670-- 251. - הפקשנו --ו 155 -- הפקשנה 196 -- ץצנמס הפקשינ]
 א , 221.  'בדנ 18. | קקחמב -- קקוחמב 66,221,114-- נננ.  'נפ 170. ןמישיה -- ןמישה 94, 104, 151, 160, 601 --

 קקומב 127.  םבתנעשמבו 1 "14 ןומישיה 1, 0, 14, 17, 18, 60, 80, 94.95, ,;,6

 19. לאילחנ 12 62, 64, 05:00, 1 27, ד 830,070 .- 152, 193, 196, 237: 244 253, 260, 600 תוגזק. קזותס 170

 לאילחנמו 61, 63+ 64: 65, 66; 127: 183: 34, 6. -- וס6 ןומשיה 294 -- [ומישי

 20. איגה -- האיגה 127. | ועמשי -- ש ,. 21. לארשי \ 1 -- ל  תמ.1וח. 152. | ןחיס לא ,180. | ןוחיס

 22. הרבעא -- ע ,14 ךלנ -- ךלא 61, 63 6 65, 600 7 6; 0, 17: 80, 84, 95, 104, 107,108, 1012,

 183,197: 334: 670. 'נרבשת 65. | םכיבשויה 1% 66 27-- 2%: 260: 355 : קס זקס. ירמאה ךלמ , 109.  ירומאה

 ו. 65, 66. 221, 334- | םםיבשויה םכיבאומהו ריעשב | 22. הרבעא --אנ הרבעא 4,129,153, 207, 261.  הדשב הטנ

 24. הצחי -- הצהי 63, | לארשיב -- ש ,. (טק.145 82. הדשב--הרשב וימי 4. | םכרכבו הדשב (ק.14

 םכרכבו -- ב --4  ר \ 17. | אל 2%-- אלו 2
 קזנגס 168 -- אלא 4. | ימ --יממ 69. | ךרדב -ב .
 ו 84, 95,186, 226 -- ךלנ ךרדב 129 -- ךירדב גְפָ- -ךל %

 17. לארשי -- לארשי השמ 1ֶסָג -- לארשי אאא רבענ רשא 7.138 124.  רשא , 5. | רובענ 9. ךלובג
 הרישח -- רישה 4. תאזה , 6: 0: 69: 75, 81, 84, 108, 12, 181, 212, 244, 260 ; קזותס זק.

 18. יבידנ 555 4. םבעה - קקחמב 23. ןחיפ 1"-- ןוחיס ף, 69, 84, 107, 108, 100,125, 4

 שכתנעשמב ₪02.13. 75.  קקחמב -- קקוחמכב 2 260, 600 תוצא. קוגחס 2,170. רבע ל ₪ק.:4 124. רבע,

 226 -- קזגפוס קקחמב 84. | םבתנעשמב --ב , 17 -- םבתונעשמב 129 -- רובע 9, 6,108,132. | ולבגב -- ציו ולבגב 111 ---
 ף, 84, 108,193, 2260, ולובגב 4 52 62 9:17, 690 81: 84, 107, 108, 120, 112, 101, 4

 | 20. ['רומבמו -- תוימבמו 1. איגה ₪ יאנה 108, 190 -- ףוסאיו 9,108, 226. | ןחיס 2"-- ןוחיס 6, 84, 107, 108,

 600 תק4ז200 א ט ו. 21% 21,22 סט 507280 א. 2% 26-- 0,

 ךצראב הרכעא 22. :רמאל ירמאה ךלמ ן*חיס לא םכיכאלמ לארשי חלשיו אטת. , 4.
 ךלנ ךלמה ךרדב - - - - - - - - ה 2 - כוש ורב יךמאה - - ןותיס ב ו הלשיו מ

 ךלא ךרדב ךרדב ךצראב הרבעא 27.  :רמאל םכולש ירבד ןובשח - - ןוחיפ - - תומ*דק רבדממ - - - *הלשאו 126ג6. 2, 4
 ךלא ךרדב ךררב - - - - - - --- | - - - םכולש ירבד ןובשח - - ןוחיס - - תומידק - - - - - - - החלשאו | 5עמ

 ףלנ .ךלטה .. .ךרדב - ראב ..ימ ו.קתשפ אל < . םכרבבו הדשב הטנ אל אט
 ילגרב הרבעא קר יתיתשו יל ןתת ףסכב םכימו יתלפאו ינריבשת ףסכב לכא = = - = - - = הטא - - של
 : ילגרב הרבעא קר יתיתשו יל ןתת ףסכב .םכימו יתלכאו ינראבשת ףסכב לכא 4 : לואמשו ןימי רותא אל 26
 : ילגרב הרבעא קר יתיתשו יל ןתת ףפכב םכימו יתלכאו ינריבשת ףסכב לכא 4. : ליאמשו ןימי רוסא אל | 5.

 : ךלבג רבענ רשא רע אטמי
 ! רעב םכיבשויה םכיבאומהו ריעשב םכיבשויה ושע ינב יל ושע רשאכ 2
 :ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ץראה לא ןדריה תא *רבעא רשא דע | - - - םםיבש*יה - 2 2-2 - - - קפוטשייה = = 20. 6
 ו הרבעא - - 2 = א < םביבששה - - | 5 םביבשויה - = 2-22 - - 29. 5
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 והכיו + לארשיב שחליו קדצה' תוב'ו ;דרבדמה
 +%שרייו ברח יפל %%% %% אאא %%%% +%% לארש'

 לובג זע יכ ןומע ינב דע קבי דע ןנראמ וצרא תא
 קדלאה םשירעה לכ תא לארשי חקיו ! ןומע ינב
 : היתנב לכבו ןובשחב ירמאה ירע לכב לארשי בשיו
 תוהו הוה ירמאה ךלמ ןאחיפ ריע ןובשח יכ
 וצרא לכ תא חקיו ןושאארה באומ ךלמב שחלנ%
 זכילשמה ורמאי ןכ לע + ןנרא דע ודימ

 התת 221

 קדנבת ןובשח ואב
 : ןוחיס ריע ןנוכתו
 ןובשחמ האצי שא יכ
 ן*חיס תירקמ הבהל
 באומ רע הלכא
 : ןנרא זרומב ילעב
 באומ ךל יוא
 שומכ שכע תדבא
 זכטילפ וינב ןתנ
 זריבשב ויתנבו
 : ןוחיס ירמא% ךלמל
 %דבא שרינו

 ןאביד דע ןובשח
 חפנ* דע םכישנו
 : אבדימ דע רשא
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 ושרייו - - - - ומע לכ תאו וינב תאו - - -
 ה-2 0 ה 0

 - 7-7 תה --- - - = ןוחיס
 ןושיארה

 , רה כר לע אשא

 -ר- -רח ה כ = 7 - רעב 2- = = = - 11:12 לגרל קדשמ חלשה  !ירמאה ץראב לארשי בשיו

 רשא ירמאה תא *שארייו היתנב ודכליו ראזעי תא

 עפתב

44 ,111,150,112,177,181,184 ,80 ,80 ,75 ,69 :9,14,17 :6 

 251, 253, 201, 300, 18) 2 -- ו [טק.186 126. 0
 28. האצי--ש 2.145 12%,  ןובשחמ --ו , 80 -- ןאבשחמ
 129. | הבהל -- הבהלו 18,151. | רירקמ -- ר , 81. | ןוחיפ

278 ,260 ,2%3 ,244 ,100 ,184 ,132 ,108,109 ,106,107 ,84 ,6 

 תוגמס 176. | הלכא -- כ 6א0ם0 גק.146 9. רע - דע ו:
 תחתס 17. | באומ --ו, 80. | ילעב -- ילעבו 1. | ןונרא
76 ,, ,108,100 ,84 ,81 ,6 ,18 9 ,6 

 244, 247, 2%23, 256, 200, 203 ָ; .קזנתס 4

 29. תדבא , 84--התדבא 9 --אדבא 17 -- בא (טק.זג 2.
 שומכ -- ו , 89. וינב -- וינב תא 260. | םבטילפ --י \ 210--

 םכיטילפ 5, 17, 120, 176, 193, 270, 602 -- טק. 13 160

 םביטסלפ 4% 60: 75, 80, 84. 80, 04 9, 0

2259 ,132,136,150,152,157,158,160,168,181,184,186,180 

 226, 227, 236, 239: 244, 248, 249, 21, 256, 260, 288, 100, ףס1,

 600, 601, 603 ; קצות 107,170 ; 06 135.  ויתונבו 60, 42

 106,108,120,132,193: תיבשב , 107 -- ת , 9, 80 -
 תויבשב 239. - ךלמל -- ךלמל ברח 60, 199 -- ך א

 13. ירמא -- ירמא באומ 95 -- ירומא 1, 69, 103, 260 ;
 096 10% --'רמאה 4.18. | ןוחיס -- ו <, 9,

0 1 ,, ,10:17 ,89 

21 237 200 

 39. ןובשח -- ו ,,%. ןביד 9 א 1 ןוביד +,

200 ,253 ,240 ,248 ,227 ,22% ,193 ,185 ,112 ,108 ,84 69 

 61%. םכישנו -- + \ 600 0: תּזָפ., דע רשא חפנ , 4.

 חפונ רשא , +. רע 3%", 6, 488 -- לע 345 5

 קונוס 1 אבדימ -- יש 18, 81, 84, 10, 100,112 ; תטתס

 4,170 -- הבדמ - אבדימ דע רשא 10. זג<

 11. ץראב ל 4 -- ץראה ץראב 107 -- ץרא [טק.זג 1

 ירומאה 3-

 32. רזעי תא לגרל ה ₪גק.ז8 קב. | היתנב -- היתונב זרא
 69, 132 -- היתנב זרא ס, 84, 1ז1 ; קזוחוס 247 --- היתונב 4, 6,

 108,103, 226, 249. | שריוו -- שרידי

 158,181,196,227 -- שרוי 1, 6, 9 +,

 236, 239, 248, 240, 21, 253, 200, 1 8, 282, 24, 659 'ק :

 קזוחס 5,75,107,136, 244 ; (סזו6 489 4 --ושריו 200. ירמאה

 4 84--ירומאה 120,1ף3-  רשא ש -- הב %,107--

 ₪כב !סתו6 161 -- 0ק.זגמ 190 -- ש 640 טק, 30

 010 א.

 4 א

 צה

 אבדימ -- הבדימ 197 4

 וייר וו כנ= השור == ה = 7% ;-=

 5 ה 1 ב

 26. אוהו - אוה
 27. םבילשמה -- ה ,.

 -- ןנכתתו 1.

 29. םביטילפ 61, 63,127, 221
 340, םכרינו < םבירנו 183 -- ר , <

 127. חפנה < הפנח

 -- הבדמ 1.

 22- לגרל -- לגר 5.

 וךימ -- וידיכמ 7.
 ןנוכתו -- ןנוכתתו 64, 65, 127, 4

 דע 2%-- דעו 64 5

 ריזעי -- רזעי 61. = ושירויו -- ושרייו 7.

 זס 5

 120, 260, 100, 600 תתגזק. קזמעגס 170. | הרא 2" [טק.13 5%
 -- תאו 683. לכ ,6,1%2. | הרבדמה --- ךרד הרבדמה 7.
 הצהי -- אצהי 0. לארשיב -- לארשיב רשמ 129 -- םכע

 לארשיב 75.
 24. שיריו 1: 4, 9: 18, 75. 80, 94, 112, 168, :8:, 2260, 9

 266 ; קזגתס 244. -וצרא -- תצרא 1. ןונראמ 9,

.106 ,103 ,180 ,181 ,160 8,,+, ,106 ,05 ,94 

 226, 244, 200, 288, 600 6 תוגזַא. 601, 602 ; קזנתבס
 דע 1"-- דעו 4, 69,150, 199 3: קוומס 1. | קבי קצוגגס קובי

 ןומע ינב דע , 190. | דע 2" 9, 181 -- דעו 5, 17 : קוס 8

 4 91 לוב --ה 252. = ןומע ינב לובג ןע יכ , 80, 7.
 2%. קיו 518 8. | לכ ,128. | םבירעה -- םכ םבירעה

 הלאה 7.145 12%.  בשיו -- אבשיו 144. | לכב טק. 4 2
 ירע -- ץראה - ירומאה 9 4 ןובשחב -- ש טק 8

 129. | היתנב לככו -- היתנבבו 109. = לכבו -- ב ,6.
 היתונב 84, 108, 120, 112, 103, 226, 1.

 26. ןובשח -- ו , 5. = ריע ל18 80. | . ךלמ ןחיס ₪ ןוחיס ךלמ
 107. ןוחיס , 17, 18, 6ְס, 4, 5

 196. 244, 253, 260 : קונתוס 170, | ירמאה --י \ 8: -- ירומאה
 69,193. אוה ,187 -- איה 1,9,17,107,155,193.253,

 6ף0 2,11; קומס 80,150, 244. | אוהו ,107,152. | ךלמב --
 ב ,12פ. | באומ -- אה באומ 120. | תא ;18. לכ ,%
 וצרא ,1. דע קס תא 3.  ןונרא 0 69, - 10

 1%5,170,191,193, 210, 247, 253, 260, 600 תואזפ.
 27. ורמאי -- יתרמא 80. | םכילשומה 108, 1ֶסָב- | אוב

 ןובשח -- ו , 1,69,80. | הנבת -- ןננבת 95. = ןנוכתו -- ןנכתו
 1,9, 69, 80, 256 ; תוגת6 270 --.ןנוכיתו ג0ק.- | ןוחים -- ו 5



 א אז

 ןשבה ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד ולעיו ונפוו ! םש
 רמאיו :יערדא המחלמל ומע לכו אוה שכתארקל
 ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית לא השמ לא הוהי

 תישע רשאכ ול תרישעו וצרא תאו ומע לכ תאו =
 ותא וכיו :  ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ן*חיסל
 דירש ול ריאשה יתלב דע ומע לכ תאו וינב תאו
 : וצרא תא ושרייו

 אפתח

 א 1.

 ןדריל רבעמ באומ תוברעב ונחיו לארשי ינב ועסיו
 ! וחארי

 קלב אריו ?קרשרפ

 :כארשי קרשע רשא 'רכ זרא רופצ ןב קלב אריו |
 אוה בר יכ דאמ םכעה ינפמ באומ רגיו + ירמאל
 ילא באומ רמאיו : ללארשי ינב ינפמ באומ ץקיו
 וניתביבס לכ תא <<< להקה וכחלי התע ןידמ ינקז
 ךלמ רופצ ןב קלבו קרדשה קרי עזרא רושה ךחלכ
 םשעלב ללא שכיכאלמ חלשיו : אוהה תעב באומל
 +ומע ינב ץרא רהנה לע רשא קדרותפ רועב ןב
 הסכ הנה% םכירצממ אצי שכע הנה רמאל ול ארקל
 אנ הכל התעו !:יל*ממ בשי אוהו ץראה ןיע תא
 ילוא ינממ אוה םשכוצע יכ הזה וכעה תא יל הרא
 זרא יתעדי יכ ץראה ןמ ונשרגאו וב קדכנ 'לכוא
 ינקז וכליו + ראוי ראת רשא **ו ךרבמ ךרבת רשא
 קכעלב לא ואביו םכדיב שכ*ימסקו ןידמ ינקזו באומ
 הפ וניל שהילא רמאיו ! קלב ירבד וילא ורבדיו
 ילא הוהי רבדי רשאכ רבד שככתא יתבשהו הלילה

3 

 4. ינקו לא באומ --ינקז לארשי ינב ינפמ באומ 100. = ינקז לא
 --ינקל 225. | התע 5 1סֶפ. | וכחלי ₪ וחכלי 107. | תרא ג"
 וניתביבפ -- וניתבבס 18, 8, 10, 151, 244--

 וניתוביבס ף, 226:;129,136,152,191 ; קתותס 12% -- ונתביבס

 135,158. ךחלכ -- ךוחלכ ף, 108: קנווס 80. = קרי תא קזונוס
 קריא זוז. | רופצ-- ו , 89, 17ס -- רופיצ זֶסָג.- = באומל -- ל ,
 18, 60, 84, 89. 95, 109,120,150. | אוהה -- איהה 1: 7

 6 84, 107,150, 193, 251, 260, 27 ; קזומס 189,

 5. רועב -- 6 ,166 ,144 ,110 ,106 ,101 ,100 99 ,94 :5 \ 

 177,175 221, 264, 277, 288, 204; 180 2, 602, 65 ; קזותוס
 תומס 13%. הרותפ -- ו \ 1, 80,107, 190 -- הרו טק.

 ומע -- ןומע 84, 425 2, 612 ; קזנתמס 80,116,211, 325, 55%, 7

 569: 1006 196, 546, 618 -- אומע 428, 488 -- טק. 4" 8

 464 --] קמתס | 516. - ארקל -- אורקל 60,120, 261 : 6
 15%. - רמאל ול -- רמאל הנה ול 244. | רמאל , 83 -- מאל
 תת. מ. 7. הנה 2%-- הנהו 1. 4, 9, 17, 69 894, 14

 120, 112, 150, 158, 206, 244, 277 זחגזק. 204, 325 4: 335:
 367 : קעומס 94, 225, 355, 389 13 615 ; (0766 168 -- טק.

 188. ןיע -- םכע 150. | בשוי ג 60 84, 108, 103, 210, 260, |
 204. - 'לוממ א

 6. הכל , 190. אנ הרא < 100- אנ, 253. הראם
 יל ₪ק.140 80.  יפ--יכ רשא גג. | אוה--ו.69. - ינממ

 -- טממ 9%: קחתס 6. ילוא -- יל טק. 14. 112 -- , 4.
 לכוא -- א [טק.14. 102. | וב הכנ -- אוב הכנ 129. | ונישרגאו
 69,107. -ץראה פט 200 -- ר ע 138 0. תא , 4.  ךרבת
 רשאו ךרבמ , 199- ךרובמ 5, 9, 18, 60, 108, 132, 101, 6

 232,2%1.  רשאו -- רשאו תאו 129 -- רשאוי 278 --רשא תאו

 18. - רואת ף, 69,108,110,191,226,2%3. | רא"--

,0 
 7. וכליו -- כ טק. 148 136. | ןידמ ינקזו באומ ינקז ₪ ןידמ ינקז

 באומ ינקו 226. | םכעלב לא ואביו , 18. | ואוביו 6
 8. הלילה הפ וניל םבהילא נק. 14 ף. | םםהילא --יו -%

| 7+ 11 7 "'1 7 

 196; 253, 260, 600 תתגז?. -- םכהילא רמאיו ילא 69. וניל ,0
 -- וכל 253. - יתבשהו -- יתובישהו ֶסָּג -- יתבישהו + 7%
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 - - הנהו

 ; ראיו - - רשא תאו
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 21. םכתארקל -- ונתארקל 6ז, 4.
 25. ריאשה < ראישה 66,127. - ושרייו -- ושר אי)

 ז. רבעמ -- ר קנתס ב 5.

 4. וניתביבס -- וניתוביבס 61 -- קצופס ונתיביבפ 14

 6. הכל -- ה . 66,221, 334. - אנ , 61. - ינממ --ילממ 4.
 הכנ -- חכנ 61,127. *'כ 2"; 4.

 יי .י----ששק< תעלו ב

 קעתתב

 ןשבה ךלמ גוע אציו , 6.
 יערדא -- רדא טק. 284*

 21. ךרד -- מאה ךרד זז.

 ןשבה 2%-- ןשבה ןובשה

 * 44. הוהי . 84. | השמ לא , 14,109,180,200. | ותוא
 651.  יתתנ -- יתתנא 5. = ומע לכ תאו , 155. | וצרא תאו ,
 162. ול-- אל 136.  ןוחיסל ,18,107,108, 100, 120, 260 :
 בשוי =
 ןובשחב

 קחממס 170. | ירמאח , 95 --ירומאה 7-2

 ו. 1: 4: 5ג 17, 80, 107, 109, 4

-75- 

 25- וינב -- ' ב 5: 89: 120, 135, 152,159,166, 201, 15;
 תטגס ף,17. - יתלב --יתלב דע 186. ול טק.

 ךירש -- ד ₪. 206 ). ושריו 1, 6, 9, 18, 80, 84, 1:07, 03

.4 ,261 ,244 ,217 ,228 ,226 ,221 ,181,106 ,150,168 ,112 

 חי ככ /0

 1. תרוברעב --ו \ 5, 6, 80, 81,150,170,181,2ף. | באומ
 949 רבעמ , ,,+. ןדריל -- ןדרילא 6.
 וחרי -- וחרי רי זסק -- וחירי 0; 17, 18, 60. 79: 4, 1

 136, 192, 226 -- חאךי 2.

 2. רופצ ןב קלב אריו 118. תגגןסזנט. 120.
.1 .0:10 

 קלב אריו 1:6. תוג-
 אריו טסא ןתג]סז, 66 ס0זת818 ; 102, 116 -- תו4]סת ;

5% ,277 ,271 ,260 ,190 ,177 ,170 ,151 :05 :94 :15:19:75 :9 

 279: 283, 284, 286, 20077 -- , 69. | רופצ -- ) . 135,116 -

 אומ ךלמ רופצ 1סֶפ -- רופיצ 1ֶסָ- 4 לכ
 3. באומ 1:7--ו 9. | דאמ 'םכעה ינפמ , 0.

 בר לארשי יכ 7.



 3 לגב

 כא וכיהלא אביו !םכעלב שכע באומ ירש ובשיו
 רמאיו : ךמטע קדלאה םכישנאה ימ רמאיו סעלב
 חלש באומ ךלמ ראפצ ןב קלב שיהלאה לא שכעלב

 ןיע .זרא ,םכיו  םםירצממ איה שעה דנה. ? ילא
 . םכחלהל לכוא ילוא ותא יל הבק הכל התע* ץראה

 ךלת אל שעלב לא שיהלא רמאיו : ויתשרגו וב

 םכקיו ! אוה ךורב יכ שעה תא ראת אל% שכהמע

 טככצרא לא וכל קלב ירש לא רמאיו רקבב שעלב

 ירש .ןמוקיו = ! םכמע ךלהל יתתל קדוהי ןאמ יכ

 ךלה םשעלב ןאמ ורמאיו קלב לא ואביו באומ

 םכידבכנו שכיבר שכירש חלש קלב דוע ףסיו :ונמע
 קלב רמא הכ ול ורמאיו שכעלב לא ואביו : הלאמ
 ךדבכא דבכ יכ : ילא ךלהמ ענמת אנ לא רופצ ןב
 קרבק אנ הכלו השעא ילא רמאת רשא לכו דאמ
 ידבע לא רמאיו סכעלב ןעיו : הזה שכעה תא יל

 אל בהזו ףסכ ותיב א*למ קלב יל ןתי שא קלב

 וא הנטק תושעל יהלא קדוהי יפ תא רבעל לכוא

 קרלילה שכתא כג הזב אנ ובש התעו |: קרלודג

 %%%% תנב) !ימע רבד קדוה) ףסי קדמ קדעדאו

 ךל ארקל כא ול רמאיו הליל שכעלב לא שיהלא

 רשא רבדה תא ךאו שתא ךל זכוק שישנאה ואב

 רקבב םעלב שקו !קרשעת ותא ךילא רבדא

 ףא רחיו ! באומ ירש שע ךליו ונתא תא שבחיו

 ךרדב הוהי ךאלמ בציתיו | אוה ךלוה יכ שיהלא
 :ומע וירענ ינשו ונתא רע בכר ווהו ול ןטשל

 וברחו ךרדב בצנ קדוהי ךאלמ תרא ןותאה ארתו

 7 כ.

 ךלה - ךולה 7 7 75, 108, 100 6 150,193 -- ך קונוס

 ק 95. 6
 15. ףסוה 5,0,18,60,108,132,1023, 230, 251, 0 7
 דוע קזנגגס דוע קלב 4.  חולש 81,261. | םםירש --ידבכנו םםירש

 200. םכידבכנו -- ב 109 -- 7 טק. עץג\ 4

 16. ואביו -- אביו 12% -- ואביו אי) 120- - ול 4.
 הכ , 80 -- כ 10ק. 4 4. ןב קלב טק. 13% קלב ==

 קלב הוהי 1ָפ4-- בלב 199. | רופצ --
 תטת6 94, 389 2 -- רופיצ 193. אנ , 71

 69,108,1סָג.

 ד
 "רוכתרזר

 ןולו ו 9.

 ז7. דבכ -- ךדבב 84. | דאמ -- מ טכ.זג[ זס. רמאת

 --רמ ;69. | ילא ;104. | השעא -- השעת סי. > אנ הבק א

 נס יל
 17,18. רמאיו -- (10) -- יל טק. 4. 2.

 18. םכעלב -- םבעבלב 111. | רמאה . 9. | ידבע זק. 38 3
 -- ירש 196.  םכא -- א [טק.זג0 82. - קלב -- ל

 169. - בהת -ו,107.  לכוא , 199 -- ו , 110 -- אלמ לבוא
 וס. | רבעל -- רובעל ף, 69,108,132 -- דבעל 18.  יהלא ,

 80. - תושעל --ו , 1 -- תח ; 19. | הלודג -י
.1 ,232 :111,150,1%2,168,173 

 19. ובש קגוזוס ובוש 170. | ףסי -- וילע ףסי 80 -- ףיסוי 2

 -- ףסוי 9, 69, 108, 154,191, 261, 283 -- ףיקי 18. | ימיע 1.
 19, 20. אביו :ימע רבד הוהי טק. ג. 4.

 20. לא -- א לא גז. | הליל -- ליל טק.186 3 -- הלילה 1.
 ול 114. אורקל 69,129.  ךאו -- ו . 84 -- ך ₪0. דג 7
 291.  רבדא ,104. | ךילא ,189. | ותוא זפָג- | השעת --

 ת טק. ג 04
 21. םכעלב , 5. = שובחיו ף. | ךליו ונתא תא טק. 8

 רא , 6. ונתא -- ונותא ּף -- ורמח

 22. םםיחלא -- םבוחלא ףא 95 -- הוה 3.  יכ-- תוה יב 7

 ךלוה -- ו \ 1: 18, 78, 80, 95, 107, 10, 112,150,170,106 6
 253; 355. אוה , 9% --ח אוה 32% -- ךלוה 226.  בצאתיו

 ךאלמ -- א , 106. | הוהי -- םכיהלא 60. | ךרדבי 245 184 -----
 ךרדב בצנ 75. | בכור ף,17, 84,108,11ז,12ס,1סָּב, 248, 1,

 ונותא 17 ,, וירענ , 9.

 21. ךאלמ -- א ; 65. | בצנ --ול בצנ זוז -- בצנב 4.
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 1. זפת 425

 לובג לע רשא באומ ריע לא וחארקל אציו שעלב
 שעלב לא קלב רמאיו : לובגה הצקב רשא ןנרא
 תכלה אל המל ךל ארקל ךילא יתחלש חלש א*לה
 לא םעלב רמאיו + ךדבכ לכוא אל זכנמאה ילא
 רבד "לכוא ירכאיה קדתע ךילא יתאב קדנה קלב
 %%%% ותא *יפב סכיהלא םכישי רשא רבדה המואמ
 : תוצ*אח תירק ו*אביו קלב שע שעלב ךליו :רבדא
 רשא זםכירשלו שכעלבל חלשיו  ןאצו רקב קלב זרבזיו
 תומב והלעיו שכעלב תא קלב חקיו רקבב יהיו : ותא
 ! שכעה הצק ** שכשמ אריו לעב

1. 

 ת%חבזמ העבש הזב יל הנב קלב לא שכעלב רמאיו
 שעיו | : שכיליא העבשו שכירפ העבש הזב יל ןכהו
 ליאו רפ סכעלבו קלב לעיו שעלב רבד רשאכ קלב
 ך*תלע לע בציתה קלבל שכעלב רמאיו ! חבזמב
 ינארי המ רבדו יתארקל הוהי הרקי ילוא קדכלאו
 'לא םכיהלא %%** רק :יפש ךליו ךל יתדגהו
 יתכרע ת*חבזמה תרעבש זרא וילא רמאיו שסעלב
 רבד הוהי %%%% םשכשיו ! חבזמב ליאו רפ *לעאו
 בשיו :רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו סכעלב יפב
 : באומ ירש לכו אוה ו*תלע לע בצנ זדנהו וילא
 רמאיו ולשמ אשיו

 קלב ינחני שכרא ןמ
 םכדק יררהמ באומ ךלמ
 בקעי יל הרא הכל
 ! כארשי קרמעז הכלו

 עת פעב
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 226, 244, 261 -- םבליא 5, 84, 108, 158, 210, 23, 284, 293 :
 קזנתגס 2.
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 תרא שא 4 | תרעבש -- ת , 69,158,226. | תחבומה -- ת ,
 19 -- תוחבומה 4 15, 18, 6, 84, 108,120 ,130,152,ו70,ז1

 103, 226, 232, 389 2, 615 ; קזווגס 5.

 .- קלב -- קל טק. 8 4
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 4 א

 םכנמאה -- ה %6-

 המואמ -- המואאמ 1.
 7. אולה -ו ,-
 48. לכויה -- ו, 15.

 רומשא 299-
 29- והאיביו 1. 64, 65, 66, 127,193,221. | תוזיח -- תוציח 19
 61, 64 65; 221, 36 11000. -- תוצח 66, 127 -- תוצע 7.

 ותוא

 1. ךיתולע 6ז, 64,127. = ינאירי 61,
 6. ויתולע 64- 7. הכל - ה 66
 תועוקקשזכ ףטגס6 0 2414411 ר/ גווסומ18 (ס1ק6ג (טת(, תסצ6 0

 ג 1161110100115 ; 1ם 61, 62, 6655 7.
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 הק ע פאב

 46. ותארקל , 18. | לובג --ו ; 283. = ןונרא 2 99
5 .136,157,158,170,181,101,196 2 ,, ,10 

 226, 244, 247, 248, 253: 200, 204 ; ץנוזתס 100 -- ןאנרא .
 רשא 2" ₪ק.ז85 2. - הצקב -- הצקב ןנרא לובג לע 5-
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 17. םבעלב ,6- אלה -- אולה קזממס 380 2. חלש ,ופז
 -- תחלש 12ף-  ךילא ₪0ק.185 152.  ארקל 95 150 -- אורקל

 60,110,129,155.  ךל ,109.  המל קוס המלו 5.
 ילא -- ימע 600 ופופ. | םכנמאה -- םכנמואה ֶסָב. | לכוא =
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 176 התע 55 לוכיה 1, 5 9 19, 108, 103, 106, 226 ג
 זוזתס 2, 2. רבדה -- רבדהו 84. | םבישי קזועגגס בישי 4-

 םכיהלא -- הוהי 107,181 -- םכהילא 84. | ותוא -
 19. קלב שבע םב טק. 188 +. שבעלב , 191. | םכע -- לא
 4 ף,132) 600 ; קונוחס 14 -- טק 186 4- קלב \ 76. .התביו
 -- אביו 75,109 -- וא ,19. | תוצח -- ו ,, 80 -- תוצוח 17.49

 120,193 -- תוצאח 9. :
 םכעלבל -- כ .- ןות. 4. םבירשלו -- שב 170 -- ןאצלו 40. רקב ,1ס3. | ןאצו רקב < רקבו ןאצ 84. | ןאַצו .0-

 109. - רשא (סח6 רשאו -
 41. 00ת.,זסֶ. קלב--קלב ךלמ 84 תא -- לא 05 ג; קזנזוס
 75,244. והילעיו 9,69- תומב , 18. םכשמ --םב סו ד %



 יכא הבק אל בקא המ
 ! הוהי שםעז אל שעזא המו

 ונארא םכיראצ שארמ יכ
 ונרושא זרועבגמו
 ןכשי דדבל שםכע ןה
 ! בשחתי אל םכיוגבו

 בקעי רפע הנמ ימ
 לארשי עבר% תא רפסמו
 זכירשי תומ ישפנ ת*מת
 ; והמכ יתירחא יהתו

 יביא בקל יל זרישע קרמ שכעלב ללא קלב רמאיו
 א%לה רמאיו ןעיו : ךארב זרכרב 'קדנהו ךיתחקל

 ! רבדל רמשא ותא *יפב קדוהי שישי רשא תרא
 רשא רחא זכוקמ לא יתא אנ ךל קלב וילא רמאיו
 קדארת אל ולכו זדארת והצק ספא ששמ ונארת
 שאר *כא םכיפצ קרדש והחקיו : שכשמ יל ונבקו
 ; חבזמב ליאו רפ לעיו ת*חבזמ העבש ןביו הגספה
 הרקא יכנאו ךאתלע לע הכ בציתה קלב לא רמאיו
 ויפב רבד םכשיו זכעלב לא הוהי %%%% *רקיו ! הכ
 ונהו ולא אביו : רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו
 קלב ול רמאיו ותא באומ ירשו ו*תלע לע בצנ
 רמאי ולשמ אשיו + הוה' רבד המ

 %עמשו קלב *זכוק
 ! ראפצ ונב ידע הניזאה
 בזכיו לא שיא אל
 זכחנתיו םשכדא ןבו

0: 

 ז2. ןעיו -- םכעלב ןעיו 120. אלה ,104-- אולה 14. תא
 ז16,193.293.  רשא תא --רש תא זֶָּג. םכישי--ךמא 4

 הוחי -- הוהי תא 80 -- םביהלא 12 4 5 69, ,% 23
 -- ₪ק.18 184. - יפב הוהי (טק.148 1:0. ותא ,

 רומשא 69.  רבדל רמשא --רבדא 84. | רבדל --ל טק. 46. 6.
 13. וילא , 80,132 --1 69. | קלב ,1פ- 4 ךל -- הכל 60

 122,193, 220, 216 ; 1סת<6 714. אנ , 6. | יתא קזנופס ותא

 158.  ונארת --ונהארת 193-- וחארת 226. הארת -- הארתו

 152 -- הארת 5. ולוכו 69, 4. 193, 226 : 10065 4

 הארת אל ק.146 סף.
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 1 58 158, 166, 196, 228,244, 60 294 % קזותוס ז7ס ; 6

 ופ1 -- ךתלאע 129 -- ת (טק.14 10%.  הרקא -- הרקיא 2
 -- ארקא ₪.

 16. הוהי -- הוחי םביהלא 1% -- םםיהלא ,8
 -- םביהלא הוהי 4 לא הוהי טק. 4 -

 17, ונהו וילא אביו ₪. :3: 102. | ונהו -- הנהו 60, ךסז ג
 קזווס 4 2 181 -- 21% 4 ותלע -- ותולע 4

 -- אותלע 14. | ירשו -- ירש לכו אוה 60. | באומ < בואמ 4.
 ול -- וילא .

 18. עמשו קלב 0.186 155. הניזאה , 84 -צ, 4
 ידע 5 רפצ -- רופיצ פג -- רופצ 10 4, 6, 9 17, 4
2 .196 ,166 ,150 ,116 ,112 ,120 ,125 ,108 ,107 ,89 ,94 :75 

 212.25, 260, 264: קוומס 2,101,109 -- ר קוס ו ) -%צ
 טק. 14- 4

 14 לא . 14, 14

 4 ןבו -- ןיבו %

 בזכיו 515 223 -- טק. 4. 85
 םכהנתה -- ) ( 94-- | רמא 7.
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 יביא --יביוא תא 1031 -- יביוא אא

 226 5 גז. א ט

 - - ובק יי - 5

 --- םירוצ - - - - -

 - - 7 - עברמ - - - -
 - ה-777 - תומת

 אולה - - - - - :ךורב -----7- 7 - .
 ב ית 5 יש | כ

 +" בו בש ו כי 0-0 כ ו = =

 -ד ה 77 הדחה תוהבזמ - - - - 7777 -
 ארקא - - - ךיתלע לע %% - -- 7-77 7
 - - רייר דרה ההד ךאלמ ארקיו - -
 הנהו - - ---7- רה ה רדר רדררחחה
 קלב עלא - -- -- 00777 ויתלע - - = -

 קרעמשו - - - - - המוק
 ! רופצ ונב - - - - - -

 5 ב2

 8. אל ,61ו. - םכעז -- ומעז 61: 63: 64, 65, 127,197, 221 -=
 המעו 66 -- בועז

 9. רועבגמו -- 1768. ? 02. זירועברמ 299-
 10. רפע הנמ ימ -- רפעמ 61, 63: 64, 05, 66, 107, 221 2

 670 ; תטפש 363 -- רפע אאא 'מ 127. | רפסמו -- רפפ ימו
 64,127,183 --! 299. עברמ -- תעברמ 64, 197, 1

 -- עבר תא 42 םבירישי 6, 4 יתרחא 61, 4.

 12. אולה קחתס אלה 2. ירא (טק.:4 7. הוהי ==

 םביהלא 7.
 13. יתא -- ךחקא 1. = ונבקו -- ותבקו 61, 4

 14. והחקיו -- ה . 63. | לא -- לע 197. | רפ ; 61. | ליאו ,4
 ו. רמאיו --י* , 61 -- קוס םכעלב רמאיו 127. = ךיתולע 64-

 16. ארקיו -- הרקיו 209 6טתנ 004 722. 20/0 א.

 17. ביצנ 299 ל ויתולע 64

 ירשי 97-
 18. המוק -- ה \ 61, 63, 64, 65, 66, 127, 181, 221, 5.

79 = 

 הפפחב

 8. בוקא זז. | המו--ו ב 69,881.  םכועא 0

 ף- םבירוצ 0, 14, 15, 18, 60 99 582
 162,190, 193 226, 212, 244, 248,615 : קנותס 75 ; [סזז6

 וניארא 60.5  !-ררעבגמו ַז,6,80,10,300. < ונרושא -- ונרשא
 18,109 -- ונירושא 4,69,107,152,193: קחתס 170. ןה --

 שכה זק. | דדבל -- דרבלא 14. ןוכשי 100, 120,261, 1
 270,282, 283. 2860, 4. םכיוגבו -- םכדגנו

 בשחת* -- 7 . 6.
 זס. בקעי .75- | תא \ 9,109,199, 650 2. עבור 9,669

 95,193: 196: 650 5..2 תרומת 5,9,17,18, 69, 84,108, וגו

 120, 132, 158,186. 103,253, 260 ; קס 2,75. | םםירשי טק.
 זג 120.  יהתו (סעו6 יחתו 176. | יתירחא -- תירחא 4.

 והומב 9: 1%: 17. 69: 75: 10, 111, 152, 157,

 זו. המ קענמס הז המ 1. תישע קזוחוס יתישע יל א

 זס. בוקל זז 4

 120 -- יבוא 0. 60,111,128, 2260 קתותס 170 --' 1" קזותס ו
 14 תנהו -  ו , 4



 2207 עת פאב

 קדשעי אלו רמא אוהה

 ! הנמיקי אלו רבדו
 יחל לירהב< דנה

 : הרנבישא אלו ךרבו
 בקעיב ןוא טיבה אל

 לארשיב למע האר אלו
 ומע והלא הוהי
 ! וב ךלמ תעוחתו
 םכירצממ כאיצומ לא
 !ול שאר תפעותכ
 בקעיב שחנ אל יכ

 לכארשיב שכסק אלו
 בקעיל רמאי זרעכ
 :לכא לרעפ המ לארשילו
 זכוקי איבלכ שע ןה
 תצשנתי %!ראכו
 ףרט לכאי דע בכשי אל
 ! קרתשי םיללח םכדו

 זכג* ונבקת צל בק םשכג שכעלב ללא קלב רמאיו
 קלב ללא רמאיו שכעלב ןעיו :ונכרבת אל ךארב
 רבדי רשא %%%* לכ רמאל ךילא יתרבד ק:*לה

 הכל שעלב לא קלב רמאיו + השעא ותא זדוהי
 פכיהלאה יניעב רשיי ילוא רחא םכוקמ לא ךחקא אנ
 שאר שעלב תרא קלב חקו :ששמ יל ותבקו
 זכעלב רמאיו !ן*מישיה ינפ לע ףקשנה רועפה
 יל ןכהו תראחבומ הדעבש ;רזב יל הדנב קלב לא
 קלב שעיו |! שכ*ליא קרעבשו שכירפ העבש קרוב
 : חבזמב ליאו רפ לעיו ששעלב רמא רשאכ

 כ

 24. םבע ןה קזומס 015 4
 ף. | 'ראכו קזומס יראבו 7-

 םכיללח 7. 136 5-
 2%. בק , 69 -- בוק קזומוס 75 -- ב טק. 45 -

 םכוקי -- ןבש 232 --

 אל אשנתי ג. 1 155-

 וניבקת זס
 פג. | םבג 2"--םבגו 18.84,132,191 -- םכגא 69. אל ךרב

 קזותוס 515 וניכרבת 18. 6
 26. :קלב לא -- קלבל זזס. | אלה ,107. | לכ , 244. | הוהי

 ותא -- ילא 69. | ותא קתמס 4
 27. קלב -- םבעלב קזותוס 80: 1016 1.
 186 ; קזנתס 168: 06 18: םטש 4

 ךחקא םכוקמ לא 109. | רחא.-- דחא 129. | יניעב רשיי ילוא
 םכיהלאה גק.ז38 190. רשי 84,109,132. םביהלאה -- םביהלא

 1%, 109 -- םכיהלאה הוהי 1, 226 -- יתארק םכיהלאה 4.
 ותבקו -- ותובקו 132,193 -- התבקו 128 -- ונכקו

 28. תא -- לא 110,175 06 82 -- 0ק.130 184.  רועפה
 -- ה ;107 -- רוע טק. 86 140. | ףקשנה -- ק ; 9 -- הפקשנה

 [ס6 69.  ןמישיה -- ןמשיה 2, 4, 19, 110, 175, 181, 264, 4

 השעא -- השעת 6.
 הבל --ךל 4 ז 09

 םכוקמ לֶא ךחקא ₪

 -- ןומישיה 1, 69,,17, 80, 84, 8, 108, 120, 2 150 2

 1 1 226, 237: 2 200 -- ןומשיה 9. 21

 20. םכעלב -- ע ₪. 186 67. | העבש הוב יל ןכהו זרחבומ
 .2. זרווחבזמ 4, 5, 9, 18, 84,108,1232, 70
 193, 226; 253, 260, 23, 615 : קחתס 1 םכליא --

 ו -- םבוליא 17, 80 186,196, 210, 253,

 200 : (סעז ,94- םכילא 10 60 9, 18. 69, 84, 5,

 10,181,184,193, 244: קזחמס 75.
 40. קלב יזותוס םכעלב רמא -- רבד 6

 א שש < 1.
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 רבד*
 - ד ה-7 ה ךרבל *ןה
 - 7-77 -.- ךונא
 - 7 7 7 [וע טיבא - - -
 לא*שיב - -- 7-77 -

 ד שב ו - תפע*תכ

 - - - היבלכ - - - - -

 -- 7-77 ד - היראכו

 םגו --------ההררידדדדחד
 - -- ריר רד דה דד חח - ךורב

 ₪ כ-7 רבדה -----7 כ תלה

 %ךל ------7- הדחה ז - - - - םיהלאה

 2 - ! ןומאשה - - - - - - - - 7 -
 - - - ;רוחבזמ - --7- - - - -7- ההד
 2 - ה ב כ יורש 2 ==

 : חבזמהה לע - - - - - - - רבד - - -

 5 ג. צץ

 1. הנמיקי -- להנ םביקי 7.
 20. ןה -- ןא 221 -- הנה

 21. ןוע -- ןוא 6 )769. 2420! 299. לארשיב 61, 63: 64, 6,069
 127,197: 221: 114: 363. | תרעורתו < תערותו 1.

 22. ז"רפעתב -- תרופעותב 64, 68 -- תפעותכ 61,66,221 ==

 תופעתכ 63, 127, 183, 197 -- תפותכ 4
 23. םבסק < םבקפ 24. בבשי ---ובבשי א. 20001 290.

 26. אולה -- ו \ 63
 27. ותבקו -- ונכקו 61, 1893 -- ותבק 2/0 2000! 2

 2ף. העבש - - - תוחבזמ , 4. העבש ז%-- ב טק. 45 5
 40. ליאו --ו , 61. | חבזמהה -- חבזמה 75

-63 :334 :221 

 הפעפתב

 אלו 1%-- ז , 99, 151: 196.
 אלו 2%--- ו , , 6 :
 20. יתחקל -- ח ק.186 =. ךרבו קוס רבדו 4

 אלו -ו א 4: 5: 18: 75: 95: 129; 150: 151: 153,155. 7

 186.106,2443,18% תטגס 1%7-- אלו ל 5. הנבישא -- א

 1טק. ע4. 4.
 21. טיבה אל -- טיבה אה 15%. | עיב ןוא טיבה קס. 1

 למע -- למעמ 151. לארשיב -- לארשי קת. = 0.
 ויהלא , 157. = ומע -- ומע תו 109. | תערתו 6

 22. םבאיצומ -- ו , 109 -- ואיצומ 153. | תפעותכ --ו ,

 אלו רבדו השעי , 6.

 , 109,178,181,9%,ז91,212, 244, 248,251 -- [ רופעותכ 7

 84,108,120,112,1%2,170,193,190. 2 200 -- זרופעתכ 1,

 18,609 -- תרופעות 9 -- 0. 4- םכאר -- אר ₪7
.4 1405 

 23. 00. 82. יב (סזו6 אאא םביוג לכאי -- אל יכ ---
 אל יכ : ול יכ 69. | שחנ ₪07.30 173.  םכסק -- שבכפק האר
 4 -- בק קוס )9 -- אאא םכסק "ירכא 4 הרזדה

 רזומ 84
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 אא]צי

 לארש) תא ךרבל הוהי יניעב בוט יכ םכעלב אריו
 לא תשיו םשפישחנ* תארקל םכעפב שכעפכ ךלה אלו
 זרא אריו ויניע תרא שעלב אשיו : וינפ רבדמה
 : כיהלא חור וילע יהתו ויטבשל ןכש ללארשי
 רמאיו ולשמ אשיו

 ראעב ונב שכעלב םסכאנ |
 : ןיעה שתש רבגה זכאנו
 לא ירמא עמש םכאנ
 קרזחי ידש הזחמ רשא
 : כיניע יולגו לרפנ
 בקעי ךילהא ובט המ
 : לכארשי ךיתנכשמ%

 ויטנ כילחנכ
 רהנ ילע תאנגכ

 הוהי עטנ ושכילהאכ
 : זםימ ילע שיזראכ
 וילדמ זםימ לזי
 זכיבר כימב וערזו
 וכלמ ג*גאמ זםכריו
 : ותאכלמ אשנא*תו
 םכירצממ ואיצומ לא
 ול שאר תפעותכ
 וירצ שכיוג לכא*
 זכרגי שהיתמצעו
 .! ץחמי ויצחו
 %יראכ בכש ערכ
 :ונמיקי ימ איבלכו
 ךורב ךיכרבמ
 ! רורא ךירראו

 < -- דד החדה 10 רמאמ ופכ קרא קפסיו וכעלב לא קלב ףא רחיו

 .- תכרב הנהו ךיתארק יביא בקל שעלב לא קלב

 עפ

 ₪ 18,.00. | המ-- מ תפןט(. 172 61%. ובט--₪ש
 תג. 61% -- ובוט ס, 69, 84, 181,1סָב, 226, 251,260 ; קזותס-

 ולס. | ךילהא --* \ 69, 144. | ךיתנכשמ --י , 244-- ךיתונכשמו
 129, 226 -- ךיתנכשמו 86, 84, 109 -- ךיתונכשמ 76

 193, 196, 260 -- ךתונכשמו 6.

 6. 00. 18. | םכילחנכ , 129 -- םכילחנב 278. | ויטנ א
 יןטנ 7. 1-רונגכ 4: 9, 14, 17: 69, 75, 80, 81 6%
 109,111,120,112,150,151,181, 101, 196, 253, 260 ; קתותס

 12%.  רהנ -- רחנ 9 -- 06 לחנ 60.  םבילהאכ -- םכילהאב
 20. הוהי , 4.

 7. 00. 18. | וילדמ -- ד, 60. | גנאמ , 184 -- גנא
 1 10סָג- | אשנתו -- אשניתו גז -- 06 אשנתהו 4.

 ותוכלמ 4, 5: 6: 9: 17: 75: 84, 107, 1,700 12

 181,191,196,226,244,253,260) קזותתס 125,155,184; 06 4.

 8. 00. , 18. | ואיצומ לא ₪ לא ואיצמ 80. | ואיצומ -- ואיזומ
 ז -- םבאיצומ 00. | תפעותכ --ו \ 1, 9; 95, 107, 109 6%
 191,251,253,300 : תטת6 189 2 -- תופעותכ 4,722

 193,196, 260, 293 -- תופעתכ 60, 7%, 80,170. | םכאר -- 2
 םק,ז85 זסס. | ויצחו םכרגי שםכהי טק. + 102. | םכהיתמצעו

 -- םכהותומצעו 9, 84, 107, 129, 162, 13, 226 -- 2 תו
 600 וגז. | ויצחו -- וצחו 1.

 9. שס ,18.  בכש --ץבר ף5 --(טק.ז80 146.  'ראכ-<
 היראכ 69. | ונמיקי ימ טק. זג= 169. | ךיכרבמ -- 6
 ךירראו 0, 180 4 --' , 136 -- ךיררואו 84, +, ,+

 193,196 - קוס ךירואו 12% -- ךירראוא ךללקמו 9.
 רורא -- 6

10. 0. 

 קופסיו %.
 ;בעלב ----- קפסיו \ 4, 80. 9

 תרא \ 9: 75, 6% רמאיו -- בקל רמאי
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= = = ₪5 ₪5 (₪5 (₪5 (3 (₪5 (₪8 (3 (= 

 = == ₪5 5 ) ₪5 ₪5 )₪ )- )3 )=₪5) שפ

 = 7-7 ךלתארק -------דדרד

 5 ב

 1. וינפ - * ; 63- 2. זירא ג
 4. ידש --הדש 61, 63, 64, 65, 66, 127,183. | יזחי -- הזחי 4

.4 .110 363 .334 ,183 ,127 ,66 ,6% ,64 :63 
 6. יעטנ -- יוטנ 6ז, 63, 64, 6%, 66,127, 18, 221, 670---'\/ 3

 197 -- םביווטנ 670. = םכיזראכ -- א ,5.

 7. וילדמ --י+ . 299. = וערזו - ערזו 64. | אשנתתו == אשנתו
.4 ,61 

 8. זרפעתב -- תופעותב 64 == תפעותב 221, 334 -- תופעתכ
1 65,606 ,63 ,61 

 9. בכש -- ץבר
 כ : ./ : :

 תג.

 1. יניעב -- עב טק. ז85 סב. | הוהי -- םכיהלאה 4.
 ךרבל , 9. | אלו ;155. | ךלה , 100. | םכעפכ -- םבעפב 9.
 םכישחנ תארקל , 6. = .םםישחנ -- םכי טק. 46 106. | רשיו

 -- םבשיו 60. | וינפ , 125 --= ויניע 4.
 2. ויניע -- וניע ,1סס. | תרא 2". 152. - לארשי , 4.

 ןכש -- ןכוש וָסָב -- טק. 6 5 םכיהלא <-- םכיהלא הוהי
 232 -- הוה 4

 2. רמאיו =- רמא ו או % םכואנ ף. ונב = ןב +.
 רועב 1, 4, 5: 9: 14, 17, 18, 60, 80, 81, 84, 107, 108, 111,120,

2 ,+ + ,+ 1 

602 ,204 ,288 ,270 ,260 ,251 ,240 ,244 ,226 ,225 

 קעותוס 3, 5. םכאנו -- ו , 109 -- םכואנו 99 +. םכותש

 60, 80,181,1ף3, 226, 230, 263,260. | ןיעה --ןיעה םשעה 2:

 4. עמוש 9.193: 253, 260. | רשא , 75, 84-- ןוילע תער עדיו
 14 לפונ 69, 4.



 229 מת ב

 ללא ךל חרב קדתעו ! עימעפ שלש ?רז ךארב
 קדוהי ךענמ קדנהו ךדבכא דבכ יתרמא ךמוקמ

 ירכא םכג א*לה קלב רא שעלב רמאיו ! דובכמ

 ןתי פא :רמאל יתרבד ילא תחלש רשא ךיכאלמ

 ראבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב א*למ קלב יל
 רשא יבלמ הער וא קדבוט תושעל ;דוהי יפ זרא

 ךלוה יננה התעו ! *רבדא ותא %%* קדוהי רבדי
 ךמעל הזה שכעה השעי רשא %% ךצעיא* הכל ימעל
 רמאיו ולשמ אשיו : שימיה תירחאב

 ראעב ונב שכעלב זכאנ
 ! ןיעה שכתש רבגה םכאנו
 לא ירמא עמש זםכאנ
 ןוילע תעד עדיו
 קרזחי ידש קדזחמ
 ! שיניע יולגו לפנ
 התע אלו ונארא
 בורק אלו ונרושא
 בקעימ בכוכ ךרד
 לארשימ טבש כקו
 באומ יתאפ ץחמו
 : תש ינב לכ רקרקו
 קרשארי כודא היהו
 ןיביא ריעש השא%רי היהו

 ! ליח השע לארשיו
 בקעימ דריו
 : ריעמ דירש דיבאהו

 רמאיו ולשמ אשו  קלמע תא אריו
 קלמע זכיוג תישאר

 ! דבא ידע ותירחאו |

 רמאיו ולשמ אשיו יניקה תא אריו
 ךבשומ ןתיא
 : ךנק עלסב ישו

 כ:

 יבלמ הער וא ₪07.13[. זֶקָג- = רשא -- רשא לכ 1
 הוהי 2%-- היהי 201. ותוא 2

 תא 7.

 22% 65 4 -- רשא תא 9.
 קונתס 389 .

 14. 0. 18.  ךלוה --ו . 14.14: 75 7 2

 150, 196, 244 - ך 0.45 9. | ימעל ; 9. = הבל -- ךל 80 -
 חוק. 18. 18% -- אאהכל 171.  םכעה -- םכעל 196. | ךמעל ,

 1. | םבימיה -- םכימה 15% -- ה ;, 4.
 15. 00. ,18. םכעלב -- אלה םכעלב 80. | ונב , 167 -

 ןב 150.  רועב 1: 5: 6, 9: 14; 17; 60, 80, 84, 59, 6%
6 19 2 ,,,,,, 1 

 191:196, 223; 244, 252, 253,300 ; קזופוס 75,170 ; םטמס 7.

 םכבתש -- םכתס 199--- םנותש 60; 226, 253, 4. ןיעה -
 ןי םק.186 4

 16. 18..600. | עמוש 6ס,זֶסָג 253. | לא ,ז96. | עדוו

 9 69, 108,129,132,173, 103, 226, 263,260. | הזחמ -- רשא

 הזחמ 15,80,107, 400. | לפונ 6,108,248. | יולגו---ילנו 6.
 17. וניארא 69. | התע אלו -- אלו התע אלו 80.  ונרושא --
 ונרשא 1ף1 --ונירושא 4, 60, 12, 193, 226 ; קזומס 1%7 -- בבס

 ונרשא 109. | בורק --ו , 196. | בכוכ -- ו , 109 -- בכוב %
 םכקו = - ו ,% תש -- תש גש ף9 -- תשש .

 18. השרי 1"--השירי קזומס 18,129. | השרי היהו , 1.
 השרי 2", 170. ויביא , 166 --- ויביוא 2, 17, 84, 170, 193, 6
 -- ויביאא 6 -- ויביאא 8:. | לארשיו --ו . 9- = השוע %

 ליח השע !טק.זג
 דירש ,6-.

 ג

 1ף. סת. טק. 41. 6.

 20. (20תג. (טק. ז8 69. | תא ,- ולשמ -- ולשמ תא 4.

 [םכיוג . 69- | קלמע 2"-- קל טק. 186 14. | דבוא 9 6
,152,193,220 

 א ש א. אאזטצ
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 0 א.

40 
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 4 - א = ! שכילגר - - - - - ךורב

07% - 

 רובע* - - - - בהז וא - - - - - אולמ - - - -

 ךל*ה - - - - - : הרבדא - - 'לא - - - - =
 -ד- רה תא ךציעאו *ךל - - -

 יחי :יהרדש :יוחמ

 תהשורי

 :גאגתב + בז ₪

 12. אולה -- 5 :
 12. בהז וא -- בהזוו -. בהז -- בהאז 4. רובע -- רבעא

 61, 64, 221 -- רובעא 334-- רבעל
 תרושעל -- תרואשעל 61. | הרבדא --הבבדא

 1%. ןיעה -- ה ,1-

 16. יוהמ -- הזחמ 61, 63, 64: 65: 66,127, 334. | הדש --ידש

 61,197: 314, 670. = יוחי -- הזחי 61, 63, 64, 66. 7%
.1 ,183 

 17. ץהמו -- ו \ 63; 64. 127, 181,197, 221, 670. יתפ---יתאפ
2 6% 

 18. השורי 1" 6% 2"-- ) \ 61, 62 64, 05, 66, 127, 181: 34
 19. דיבאהו -- א טק. 4 1 דירש -- דירי

 20. ולשמ אשיו , 64. = רמאיו -- מ ,-.

 יי --/םת-[][][- ו

 תפעתתב

 וזז.  בוקל ף,80,פָב. | יבוא 170,104. | ךיתארק קזווהס
 ךיתרקל 109. = הז ,9,84.151,155. שלש -- שולש

 =בימעפ -- םבילגר 170 -- ימעפ ג. 46. 2 -- [גע. <
 הצג ב, ל 3.180. לא ,129. .ךסוקמ =ו

 1, 4, 6, 80, 109, 239 -- ךמוקמ םכוקמ 107 -- ךימקמ 0.
 ךרבכא -- דאמ ךדבכא 80. | הוהי \ 9,199. | דובכמ -%.
 | 12, 00, 18. | קלב לא -- קלב ךיכאלמ לא 157. | אלה

 14 -- אולה 106 -- ה טק. 86 םכג -- םכנ צ זז
 תחלש קזומס יתחלש וסָּג- יתרבד -- ר קזוחס ת 5.

 14. 00.18. יל 84,196. וא אל טק. 2.
 רבעל -- רובעל ף, 129, 132, 181, 226 -- דבעל קזנחס 71.

 הוחי 1*-- יהלא הוהי 69,190, 199,225. | הבוט , 180.  וא--
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 ןיק רעבל היה שא יכ = = - =
 ! ךבש*ת רושא המ דע :

 רמאיו .ולשמ אשה

 .קריחי ימ יא = 7"
 ! ללא ומשמ
 שכיתכ דימ םכיצו
 רבע ונע*ו רושא ונעו
 ! דבא ידע אוה זכגו

 א ש א. אאזצ]

2 

93 

24 
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 : ךבשוה רושא אמ - - -
₪ ₪ 0 7-0 ₪05 ₪500 

 קריהי - -₪= ₪=₪)=₪=₪|=₪=7|₪9ִ=>₪|₪33₪=₪|)=₪-

 1-77 7 7 - - זכאיצוי
 -- - ונעו - - - - ונעו
 : דבאו דע == < ₪- =

 ₪2 --- = ןמוקמל בושה - = - - - - - - 2%  ךלה קלב כגו ומאקמל באשה ךליו וכעלב כליו
 ! וכרדל

 6 הו ש אא

 תונב לא תונזאל ושכעה לחיו שכיטשב לארשי בשיו
 עכעה לכאיו ןהיהלא יחבזל שכעל *ןארקתו : באומ
 רועפ לעבל לארשי %%%* דמציו +:ןהיחלאל ווחתשיו
 קרשמ לא :זדוהי רמאיו = + לארשיב הוהי ףא רחיו
 דגנ הוהיל שכתוא עקוהו .שעה ישאר לכ תא חק
 השמ רמאיו + לארשימ הוהי ףא ןורח ב*שיו שמשה
 קכידמצנה וישנא ** שיא וגרה לארשי יטפש 'רא
 ברקיו אב לארשי ינבמ שיא הנהו : רועפ ירעבל
 תדע לכ יניעלו השמ יניעל תינידמה תא ויחא לא
 אריו : דעומ להא חתפ שכיכב קדמחו לארשי ינב
 הדעה ךותמ שכקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ

 *כא לרארשי שיא *רחא פתוביו + ודיב חמר חקיו
 תראו לארשי שיא זרא שכהינש תא - רקדיו קרבקה
 : לארשי ינב לעמ הפגמה רצעתו התבק לא השאה
 ! ףלא םכירשעו העברא הפגמב קטכיתאמה ויהיו

 הע עכאהב

 1. בשיו --ב 02.14 9. == לארשי -- רשי 112. | םכעה =
 םכעה 2 תונול -- ו . 1, 17, 107, 109, ,,,,24

 תונב לא -- תונבב ₪. לא -- תא 17, 60, 84, 102, 1.

 2. ןארקתו -- הנארקתו 19,10ְק,400; תטמס 158. כעל קזופוס

 םפעה 10- יחבול -- ל \ 152. = = ןהיהלא --' \ 170,185 =

 םכהיהלא 1,181. - ווחתשיו -- וחתשיו 9 4
 ןהיהלאל --י , 260 -- םכהיהלאל 181 ; קנס 6.

 3. לארשי , 95. - לעבל -- לעבב 10. = .רועפ -- ו ,-
 לארשיב -- רשיב 2. :

 4. הוהי , 157- השמ , 54. םכעה , 4. עקהו

 שכתוא -- ו \ 1: 4: 9, 17, 18, 69, 75, 80, 81 0
,226,232 ,110,111,120,112,135,150,157,168,180,196 

 3252, 389 1, 600 תזה. בשיו = * \ 84 -- בםושו 1
 ןורח -- ו 170. | הוהי 157.  לארשימ -- לארשיב 84,199

: .22 

 5. יטפש -- יטבש 60 2 --יטפוש ּוָפָג, 2גְס-  לארשי -- ינב
 לארשי 150.  וישנא --י . 22% -- וישנא תא 9, 15.17, 69,

 81,107, 100,193, 220 7. םכידמצנה -- םכ 6%,

 6. שיא --שיא לארשי 4. = ינבמ , 4,119. | לארשי ינבמ , 236.
 :אב -- האב 84. | תרא . 1% -- תא לא 152 -- לא קזומס 05 ג

 תטתס 60. יניעלו 55 84. | לארשי ינב , 150 -- ל19 2:
 לארשי 2", 5- המהו - ו , 4. םביכוב 108, 25,

 חתפ , 69 -- חתפ ירמה -

 7. סחניפ --' \ 1:9. 17, 18. 69, 75, 80, 81, 8, 2

 168,170, 2%2. | רזעלא -- ןהכה רזעלא וְסָּג.  ןהכה ןרחא ןב,
 12%. ןב 2"-- ןב כה 109. | ןהכה 189.75. "המור

1-2 

 8. רחא קזמס דחא 4- לא 1% לו 4.
 196. | תרא ג", 9 -- תא יתש

 שיא תא התבק לא םכהינש 152. | רךא 2% 107. | שיא 27-
 .שיאה 69. | | תראו -- לאו ֶקָּנ ; 6 80 -- תראו שאר 4.

 השאה -- השאה תבקה גסֶפ. | ינב ,- ,
 < 9: העברא -- ה . 84. = = םבירשעו -- כ טק. 146 244-

 םבהינש תרא
 שיא תא םכהינש ---

9 

 1 א

 - - -- תוזהל ------ררדידדדהד
 -- 7-77 ₪ 2 07 5 = - הנארקתו - - - -

- = = == 0 5 0 = = 50 

 כעבל םשידמצנה םפישנאה תרא וגרהיו רמא
 בושיו רועפ

 == = מ ,אשני' אמו ששש) את | דס ה | 0 א | 0) קה = 5 == =5 = = ₪

 ש-א =" ₪  =א | מ, -מ 0 אפ | ,= |==ש חשש | מה

 8 2 5 ץ2גב ₪

 22. ךבשות -= ! 23. "וא -- , %-
 24. באיצוי < םביאצוי 64 -- םםאיצומ 1.
 256. בשיו 61, 63, 64, 65, 66,127,181, 1:

 ומוקמ לא 127. | םכגו -- םבקו .
 ומוקמל 6

 . רונזהל -- ה \ 61, 63: 64, 65, 66, 127, 191, 197, 1.
 + -- '  6ןהיהלא -- ןיהלא 4. 4. וגרהיו ,

 . לעבל -- ע , 6 6. תינידמה -- םבינידמה 4.
 - חקיה -- קיו 61, 63, 64. 65: 66, 127, 1. ו

 תראו 2 יס תראו -- תאוא 7-
 164 10. הפינמה 65, 1.

 ף, יתומה 65260 ז27. = הפנמב = 5.

 00 00 םםתם=22727222 0

 הע תאי

 לע -- לא סס 39930 א

 20, 21. רמאיו < - (10) - - תישאר ,
 21, 00. (גק.ז8. 69. נקה 2,,,,ָ 

 101,153, 170 194, 185: 190, 253, 260,264. | ולשמ -- ולשמ
 ולשמ אשיו יניקה תא אריו : דבא ידע ותירחאו קלמע םכיוג תישאר
 80. - ךבשומ -- ו 1, 80,109, 249 -- ךיבשומ 8%

 260, 4. ךינק 80, 84, 104, 150 -- ךאנק 6.

 22. 00. טק.ז45 60. ןיק -- ןיק ריק ( ר 6או6ת1. ומ חם. !ות.)
 זס. | רושא --

 2. (00תג. טק, 69. | *וא --' 116, 186 -- ל 12.
 ומושמ 5, 81,193, 9- לאומשמ ף, 80, ,
,601 ,602 ,1 380 ,100 ,264 ,260 ,221 ,181,184,101 

 24. 0. גק.ז3. 69. = םכיצו ₪ םבציו 69 -- םכיצו אא 4-
 רימ 1916 םכימ 7%. | םכיתכ , 9. | ונעו 1% 6 2%-- וניעו 0.

 רושא --ו ,129. | רבע -- רבא 84 -- דבע 128. | בו --
 84. - אוה ,5- רבא -- דבע 206 -- דבוא 84,

| - 521 
 2%. םכעלב --קלב ף- = ךליו ,%- ומוקמל 59, 18, 80 9
 ו +,

 םכגו -- םבגו ףאו
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 סהניפ קרשרפ

 זס,11 ןב רזעלא ןב סחניפ ! רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 ואנקב לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא
 +לארשי ינב זרא יתילכ אלו ככותב יתאנק זרא
 : סכולש יתירב תא ול ןתנ יננה רמא ןכל :יתאנקב
 תחת שלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו
 םשכשו !ללארשי ינב לרע רפכיו ויהלאל אנק רשא
 תרינידמה תרא ?דכה רשא קרכמה לארשי% שיא*
 עשו !ינאעמשל בא זריב פששנ תצולס ןב ירמז
 תומא שאר רוצ תב *יבזכ תינידמה הכמה השאה
 ! רמאל השמ לא הוהי רבדיו :! אוה ןידמב בא תיב
 ! שפתוא שכתיכהו שכינידמה תא רורצ
 רבר לק ככל" רלכפ רש "כה לכ ב ככל "שכה
 הכמה םשכתחא ןידמ אישנ תב יבזכ רבד לעו רועפ
 הפגמה ירחא יהיו !רועפ רבד לע הפגמה םסויב

 אא

 יראו קדשמ "רא זרוהי רמאיו ס

 לכ שאר תא ואש !רמאל ןהכה ןרהא ןב רזעלא
 זריבל הלעמו הנש זכירשע ןבמ לארשי ינב תרדע
 רזעלאו השמ רבדיו ! לארשיב אבצ אצי לכ שכתבא
 :רמאל וחארי ןדרי לע באומ תברעב שכתא ןהכה
 זרא קרוהי קרוצ רשאכ הלעמו הנש םכירשע ןבמ
 ! םכירצמ ץראמ םכיאצאיה לארשי ינבו השמ
 זרחפשמ ךונח ןבואר ינב* *לארשי רוכב ןבואר

 ה כ כ הב

 ירמז , 6. = תיב --י .18. | ינעמש --ינועמשל אוה ןידמב 60 --
 ינועמשל 9: 84, 95: 108, 100, 102, 226 ; קזנתס 4.

 15. השאה -- השאה נה 109 -- השא 42 הכמה , 1.

 תינידמה , 232 -- תינידמה 193. | תומא --ו , 136,151 -- תיב

 תומוא 193 -- תומוא 9. | בא תיב , 69. | תיב , 157 -- תיבאאא
 95. בא 6 ןיידמב +

 < 17. רורצ --ו \ 1,150,300. | תא 60,129. | םםיניידמה
 193. | םבתיכהו -- יי 9. | םבתוא -- ו; 4, 00

5 2,,, 100 ,108 ,107 ,80 ,84 ,81 ,80 :75 

,253 :244 ,210 ,196 ,190 ,180 ,178 

 18. םביררוצ 112,136,193, 271, 282, 28. | שככל ז", 4.
 םכהילכנב ₪ שכהלכינב ף. | שככל 2"-- םבהילכנב ככל - =

 םכהל 0:66 לעו -- 3 . 9: 155 181, 248 -- לגג 4

 רבה 27 יז תרב 75. | אישנ -- אישנ רוצ 100. | ןידמ
 -- ןידמב 84 -- ןידמו קוגחס 196. | םכתהא -- םכתוחא 0

 194,193 : קוס 155 -- תוחא 84 -- ה טק. 4 6

 הכומה הפגמה םכויב , 1 רועפ = ו , 4

 19. הפנמה , 4 רמאו 0 | הפנמה 11066 8
 תסזגזטממ 1ת תוגזַפ. 7. 1100206 קוספ עצמאב אקספ 2/0702 ו 0
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 חנק. ג 17. | םכתבא תיבל ,1זנג. | םכתובא ְפַג. | אצש
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 1. ירחא --' 61: 63: 64, 65, 66,127, 193,197,
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 תפעתי

 = 10. רבדיו טסא תוג]ס, 61 סזתגוג ; 116 -- ו4]סז : 0, 15, 2
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2 , -- 1 100 ,286 ,284 ,283 
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6 72 ,1 1+ 150 ,144 ,140 139 
 177. 186,18ף,1פ0,1ף1,1סָב,196,199,210 2

,294 ,281 ,282 ,270 ,278 7% ,271 ,270 ,201 ,26 ,244 

 288 1 202, 203, 294, 300 1, 189 2, 5, 4 ןהכה ,\ 75
 עפ 80. - יתאנק תא ,75- םיבפותב , 69, 199 ---

 יתילכ קונוס יתיליכ זס. | ייתאנקב ,6.
 12. רמא -- רומא 9, 220, 253, 0 -- ינבל רמא 9,

 ןתונ ף, 104, 108. 253, 4. ול , 80, 109. | יתירב -- ר ₪.
 146 םכולש -- שכולש (ר תסת 61%1(.) 1, 67,152,

 191,223,172,176,177,189%, 284, 653 : קזוהס ןפס0,וקו --ַל
 10. 8(. 12% -- | [גק.140 17,108 --) 68. 2.

 13. התייהו זסֶד. | וירחא וערזלו , זפְפ- | וערזלו -- וערול 2.
 תרנוהכ 84,100

 14. הכמה -- תינידמה תא הכמה גזז -- הכומה זֶסָנ : קזומס
 170 -- כמה טק. 4 הכה -- הכוה תא ,4



 פת

 תודפשמ ןארצחל !יאָאלפה תחפשמ אולפל יכ+נחה
 תא%חפשמ הלא :ימרכה תחפשמ ימרכל ינורצחה

 עבשו ףלא םכיעבראו השלש זכהירקפ ויהיו ינבוארה
 באילא ינבו : באילא אולפ ינבו ! םפישלשו תואמ
 הדעה יאורק סכריבאו ןתד אוה שכריבאו ןתדו לאומנ
 םכתצהב חרק תדעב ןרהא לעו השמ לע וצה רשא
 שתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו : הוהי לע
 תרא שאה ילכאב קרדעה זרומב חרק תאו *%%%
 ינבו + סנל ויהיו שיא םיתאמו כישמח %%% +%%

 ! ותמ אל חרק
 תחפשמ לאומנל %%%%%%% םשכתחפשמל ןועמש ינב
 זרחפשמ ןיכיל ינימיה תרחפשמ ןימיל ילאומנה

 זרחפשמ ללואשל יחרזה זרחפשמ חרזל  יניכיה
 זכירשעו זבינש ינאעמשה תאיחפשמ הלא :ילואשה
 : שכיתאמו ףלא
 יגחל ינופצה תרחפשמ ןופצל שכתחפשמל דג ינב
 ינאל |! נושה תרחפשמ ינושל יגחה תרחפשמ
 %דוראל : ירעה ?רחפשמ ירעל ינזאה תרחפשמ

 הלא :ילאראה תחפשמ ילאראל ידוראה תחפשמ
 שמחו ףלא םכיעברא םכהידקפל דג ינב תר*חפשמ
 ןנואו רע תרמיו ןנואו רע .קרדוהי ינב !זרואמ
 1 ןענכ ץראב
 זרחפשמ קדלשל שת*%חפשמל קרדוהי ינב ויהיו
 ! יחרזה תחפשמ חרזל יצרפה תחפשמ ץרפל ינלשה

 תפפתתב

 136, 150, 244 -- 'אורק אוה 4. | הדעה ₪ק.148 102-- ה ו"
 טק. ז8 103. וצה , 107 -- וצח 166 -- וצאה 244. | לעז
 נק, 40 100. | ןרהא לעו -- ןרהאו 4. | ןרהא -- ןרהאה 7.
 תרעב -- תדעב לעו 15%. | םבתצהב --םכתוצחב ף -- םכתצהכ

 קעומס 142 -- קנגומס שכתצחב 4
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 9. יארק 65. = ודעוה < ועדוה 4.

 10. התפתו -- חפתו 61. | היפ , 1.
.1 ,197 ,1833 ,127 ;66 ,65 ,64 62 

 12. תוחפשמל 61, 64, 6%, 66, 127, 19, 54
 יניכיה תחפשמ ןיכיל , 7.
 14. ינועמשה -- ש , 65 -- 2 , -

 6. םכתוחפשמל 61, 63, 64, 65, 66, 127, 221, 3.
 יושה -- ינושה 61, 63, 64, 65, 66, 127, 197, 221, -

 17. ידוראל --- ידורעל 11005.---ידבראל 66. = ידוראה -- ידבראה
 66. - ילוראל --ילבראל 66.  ילוראה -- ילבראה 6.

 18. הלא -- א ,4+ 19. ןנואו 1*-- א טק. = 4.

 םבתדעוהב --- םכנתדעועב 4.

 חרוק 299.  סונל 6

 יי ------ כ

 האק מ.

 12 ו 5 +6 100, 103, 106: 244, 5 7
 260 --- יולפה 18% -- 00. 134

 6. ןורצחל 4, 15:18: 69: 80, 4, 6
 +סזו6 9. ינורצחה -- ! . 1: 4 5 6, 14 זל 1% 75 0 160,158,170.193, 223, 217. 244: 247, 252, 253, 200, 20ָג ג

2 .129,136 ,111,125 - 1 1 ,94 22 
 151,152 155: 173, 181, 186) 190, 196, 232, 244, 24, 260 ג

 קונוס 8 ; םטת6 2 2 222.

 7. הלא ---םכה הלא 107.  תוחפשמ 84,120
 -- ו 69: 75: 107,101, 1808 םבהידקפ ,

 תכהירוקפ 92 69: 84, 125, 120, 112, 136, 103, 212, 261 ---

 ינבוארה
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 קכהידאקפ 128. | השלש קתומס שבישלש 80, = םביעבראו -=
 כ 9 ו ג 129. - עבשו --ו , 226 -- שלשו 4.

 8. אולפ - ו
 9. באילא ינבו יי באילא -- ב ,\ 152 -- באילא יפ 4%
 לאומנ -- ילאומנה | תרחפשמ לאומנ 212. = ןתדו-- 0

 84 2 10 155,181, 226,244; קזומס 108 -- טש 99-
 ;כריבאו ןתר אוה , 17,107,109,125. יאורק , 166,103 --יאירק
 7 ו 240, 261,271 0,282, 100,659 'ק : קוגמוס 0
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 לאומחל ינורצחה - - - - ןורצחל - - - - - - 2ז  לאומחל ינארצחה תחפשמ ןארצחל ץרפ ינב ויהיו
 2 תוחפשמ = - = :ילאומחה - - - 22  םכהידקפל הדוהי תאחפשמ הלא :יל*ומחה תורפשמ
 ל 5 ! זרואמ שמחו ףלא שיעבשו השש
 = - ₪ = = עלותל שכתוחפשמל - - = - - 23 עלותה תחפשמ עלות% םכתאחפשמל רכששי ינב
 . יבשויה - - - - בשויל :יאופה - - - - האופל 24 יבשאיה תרחפשמ בושיל :ינופה תחפשמ האופל
 זרוחפשמ - - - - !ינורמשה - - - - ו 2% ר%תפשמ קדלא !ינארמשה תרחפשמ ןארמשל
 | --כ---יב בש כ ושב[ : תואמ שלשו ףלא שכיששו העברא סכהידקפל רכששי
 ו( = רו 0 - - - = 26 ןולאל ידרפה תחפשמ דרסל םכת*חפשמל ןלובז ינב
 בו 6 - - - ולאה - - - - 27 הלא :ילאלחיה תחפשמ לאלחיל ינאלאה תחפשמ
 2-6 1-0 יש = = %ןלובז* תתוחפשמ שמחו ףלא טכישש ו ינלובזה תראחפשמ
 ו : זרואמ
 >< ----- - םסתוחפשמל - - - - 20,29 השנמ ינב + םשכירפאו השנמ שתאחפשמל ףסוי ינב
 ו רב וכ ש בישו < דעלג זרא דילוה ריכמו יריכמה תרחפשמ ריכמל
 יו כ כו כ ₪ ב כ שמ %44%%% 10 רזעיא דעלג ינב תלא :ידעלגה תרחפשמ דעלגל
 ו יו 2 ב ביב 0-2 גז  לאירשאו : יקלחה תחפשמ קלחל ירזעיאה תורפשמ
 ו כ ילאורשאה - --- 42  עדימשו :ימכשה תחפשמ םכשו ילאארשאה תחפשמ
 ו כ ו כ = 5 קב שד שיב'צב 13  דחפלצו !ירפהה תחפשמ רפחו יעדימשה תחפשמ
 יו כוכבים ו תונב םכשו תונב שא יכ שכינב ול ויה אל רפח ןב
 וב רכ- = ב - ובו שמש יצעב 44  ץדלא !הצרתו הכלמ הלגח הענו הלחמ דחפלצ
 וו ב = 2 פחידלפל שב 22 שב ףלא םכישמחו כינש סכהידקפו קדשנמ רחפשמ
 רו וב : תרואמ עבשו
 ו נוב כ = שתוהפשמל - ו .הלאו 3%  תחפשמ הלל פכתאהפשמל זכירפא ינב הלא*
 ---7 שםחהל -------77 - יחלתושה זרהפשמ ןחתל ירכבה תרחפשמ רכבל יחלתאשה

 ו:

 178 -- ןוליאל 170. | לאלחיל ינלאה תחפשמ 915 קוס 4
 ינולאה 5,9,15,17,111,129,157,186,193,196: 217 9

 252, 2915 100, 615 ; קצותס 75 1
 27. !רוחפשמ 3 קעותס 4. ו 5 755 1

 - 136, 152, 0)1, 196, 249 -- ינולובזה 4. פג. | םבהידקפל

 םבישש -= 81 -- ל ;184 -- םבהידוקפל 84, 107,136 2
 םבישלש 90 120,150 -- קצונתס השש 4. :

 28. םבתוחפשמל 2

 29. ריכמל השנמ -- ריכמל םכתחפשמל השנמ 107. = ריבמל
 -- רה 2.188 1118 17%. | יריכמה --ירכמה 1 =-- ריכמה 4.
 ריכמו -- תחפשמ ריכמו 10,199.  דילוה -- ו ,109. תא ,6.
 דעלגל -- דעלגו 84 -- הלא 252. | ידעלגה תחפשמ דעלגל --=
 ידעלגה ירזעיאה תחפשמ + יקלחה תחפשמ דעלגל 89.  תחפשמ 2"

 -- תחפשמל 4.
 20. דעלג. 9.

 רועיא -- רזעיהא 4
 -- קלחו 84, 253, 260 : 10116 443. --

 קלחה מ. גם. -
 210 לאישראו -- ר קזותס | 3- ילאירשאו 107 --' 6.

 ילארשאה -- ילאירשאה 1, ), 18, 60, 75: 80 7

12 ,789 ,108,111,125,120,132,136,150,155,158,160 

 210, 244, 253, 260, 288. 203, 294: 300, 602, 615 ; קוס 10

 -- שאה טק. 146
 22. 001. , 4 יעדימשה -- יעדמשה 1.

 33. .דחפלצו -- דחפולצו 4 -- תחפשמ דחפלצו פס. | ןב
 107. אל --ול 84-- , 200. 17, 106,1%0. | דחפולצ \.

 הענו -- ו \ 209 -- העונו 4, 9, 84, 100, 12%, 120, 178, 103, 2

 252 קזנתס 168 -- העונ 69. | הלגה -- הלגחו 69. = 4 הלגח
 86 הלא ססתו. 34 (טק.זג. ססת(וכגוט 173. | הכלמ -- הכלמו 4
 9, 17.18. 60, 7,11ְ84,10ז,140, 196 ; קזותוס 1% --הכלמ א 5

 -- 06 הכלימ 389 25. | הצרתו -- צ טק. דג זי
 24. תוחפשמ 18,193,196.248. השנמ , 170. םכהידקפו ,2

 -- הידקפו תת. !ום. 16% -- םכהידוקפו 3 -- םכהידקפל קזוחוס

 75.  םםישמחו -- םכיששו 80. | עבשו -- עבראו 4.
 3%. םבתחפשמל -- חפשמל 1:8.8₪. 15%.  חלתוש יל < חלשותל
 150 -- ו \ 1, 69; 75: 80, 232, 4. יחלתשה -- יחלתושה 2,

,104 ,84 ,81 ,80 ,6 .19 ,18 150 :9 :506 40 

06 ,,,, + 2 1+ 

 210, 237, 244, 245, 249, 232 200 389 ₪; קצוגס

 399 5 -- יחלושה 17 -- ת טק. זג(. 1סָּג -- יחלותשה 6
 יחלשותה 1%0 -- הלתושה וזו. | תרחפשמ 2"-- חפשמ אם.

 ןומ. +

 תחפשמ רזעיא -- תחפשמ רזעיא תחפשמ 0.
 ירזעיאה -- זעיאה 8ם.1ות. 15%. | קלחל
 קלחלא 69. >  יקלחה --

 ץלבפזש סט 4

42 

5 4. 

 23. האופל -- העופל זפְק. | יאופה -- יהאופה 127 -- א
 146 63 -- 'עופה 197 -- האופה 5

 24. בשויל ₪ בושיל 61, 63, 64, 6%, 66, 127, 193, 197, 4
 יבשויה ₪ יבושיה 61; 63: 64, 65, 66, 127, 183, 107, 1.

 26. ינב -- ינבל פק. = ילאלחיה -- יאלחיה 65 -- ילאחליה
 20. הלא -- הלאו 7. רזעיא -- רזעיחא 64, 05, 66 1.

 < ירועיאה -- ירועיחאה 64 -- יריחאה 6%. | קלחל -- קלחו
4 ,197 ,183 ,127 ,66 :6% ,64 ,62 :61 

 21. לאורשאו -- לורשאל 6:1. = תחפשמ 2" 218
 33. םםא ,7.

 24. תרוחפשמ 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 221, +.
 35. יחלתושה -- ו 688. 63 -- יחלותשה 4.

 ש \ 363 0.

 תחפשמ 2"

 עפ

 21. ןורצחל 4, 15, 17. 18. 60: 75, 80, 84, 8, 107, 00

0 .146.151,152,157,158,166,190,191,196,244.2489 
 294,300. | ינורצחה 4:9, 15: 69, 84, 253, 260, 203 : 106

 ילומחה -- ו . 1 -- לומחה 82. 1:ם. 155 -- ילאומהה 0.
 22. זירוחפשמ 192. 249 : קנווס 4. הדוהי -- הדוהי ינב
 226. | םבהידוקפל 18, 60; 84,136,152; קתומס 80. | השש
 ענת. 4 17% --ה 69 -- .190. | םבועבשו -- םכיעבראו 3

 םוממס 9 -- םביעבשו ראו 15% -- םבישלש 4
 21. םכתחפשמל -- םכתחפשמל םבֶהידקפל 4.
 80, 109 -- עלותל 11 : קחחמוס 75 -- הלותל .

 ו . 1, 9% הוופל ף.

 24. בושיל -- בושיל יושיה תחפשמ הושיל 84 -- בושייל 7
 -- בשיל 60,181. - תהפשמ ז"-- תחפשמל 120. | יבושיה
 1: 42 5: 6: 9:14: 15, 17, 18, 80, 81, 84, 107, 108, זזז, 200

 + ו 2 + ,,,, 

 106 244, 240, 252, 260 : קנווס 75,184 ; (סו6 104. | ןורמשל
1 2 ,104,108 ,8 ,84 ,80 60 ,17 :9:15 ,1 

2 251 ,249 ,248 247 :237 ;196 ,1 + 

 260 ; קזומס 6, 82 ; (סעצ6ש 4 ינורמשה 84, 108, 132 2

-7 ,196 

 25. הלא -- ה ,2

 -- רכששי ינב
 םכיעברא ל 9.
 26, ינב טק, 3

 6, 10,136 -- ו ,9
 םכתוחפשמל גְפָג. | ידרפה -ר

 עלות - ו .
 יעלותה -

 תוחפשמ 6ף,132,193,260. רכששי

 םכהידוקפל 84,129:1ף3. | העברא ץווומס

 שולשו 6.
 ןלובז -- ןולובז 69 3 3 --ןולבז 9
 םכתחפשמל -- ₪כ ,\ 80,158 ---
 4193. ןולאל - %



 ו:

 ! ינרעה תחפשמ ןרעל חלתוש ינב הלאו !ינחתה
 זכינש םכהידקפל שכירפא ינב תר*חפשמ ?דלא
 ףסי ינב קדלא רואמ שמחו ףלא כישלשו
 ! סתאחפשמל

 יעלבה ץרחפשמ עלבל שת*%חפשמל ןמינב ינב
 זרחפשמ םכריחאל יל*בשאה ץרחפשמ לר*בשאל
 שפוחל ימפושה תרחפשמ זכפופשל |! ימריחאה
 ןמענו דרא עלב ינב ויהיו !  ימפוחה תרחפשמ
 ; יאמענה תרחפשמ ןמענל ידראה זרחפשמ %%%%
 קרשמחה כהידקפו שכת%חפשמל ןמינב ינב קדלא
 : תרואמ ששו ףלא טכיעבראו
 ימחושה תחפשמ שכחושל שכת*חפשמל ןד ינב הלא
 זר*הפשמ ירכ : םסת*הפשמל ןד ת*חפשמ הלא

 עבראו ףלא םכיששו קדעברא םכהידקפל ימחושה
 ! תרואמ

 קדנמיה תרחפשמ קדנמיל כת%* חפשמל רשא ינב
 ; יעירבה זרחפשמ קרעירבל יושיה תרחפשמ יושיל
 *-לאיכלמל ירבחה תרחפשמ רבחל קדעירב ינבל
 !: חרש רשא תרב םששו |!ילאיכלמה ערחפשמ
 טכישמחו השלש םכהידקפל רשא ינב תאודפשמ הלא
 : זרואמ עבראו ףלא
 ילאצחיה תחפשמ לאצחיל שכתאחפשמל ילתפנ ינב
 םכ*לשל ירציה תחפשמ רציל : ינוגה תורפשמ ינוגל
 ילתפנ תר*חהפשמ קדלא !ימ*לשה תרחפשמ

 ףלא םכיעבראו קדשמח שהידקפו שכת%חפשמל
 תואמ שש לארשי ינב ידוקפ הלא : תואמ עבראו

 ! סכישלשו תואמ עבש ףלאו ףלא =
 !רמאל השמ לא הוהי רבדיו

 ₪ 2 כ.

 193, 260 -- נב 6

 ןד 2"-- ןד ינב 111,177, 227 -- ינרדה 6
 -- תחפשמה שמ 12 -- תוחפשמ

 2 כ וס

 - ןדא +.
 42, 41. ימחושה - - - - - הלא א -

 43. תרוחפשמ 6,193. | ימחושה 10ק.148 107 -- ו,

 100, 111,190, 223, 248 תטמס 4. םבהידוקפל 6, 69: 2

 196, 232. | העברא -- ה ,\ 84 -- םנעברא 186. | עבראו
.7 18 

 44. רשא -- רשא י 120. | םבתחפשמל , 107. = הנמיה ---
 ינימיה 22%.  יושיל , 84 -- ושל 69. | תרחפשמ 2",

 העירבל -- עירבל 58. !גם. 5.

 45. העירב ינבל , 69,190 7-
 ילאכלמה 1.

 46. חרש -- וזרס ס, 17, 69, 50, ,,12 7%

 226, 2443 10766 7% -- ש 10. 4. 7.

 47. רחפשמ הלא , 9. | תוחפשמ 69,196. | םבהידקפל --
 םכהידוקפל 60, ֶסָג -- ת.ז 5 םבישמחו - * . 5

 םכישמחו םכיעבראו 104. | עבראו --שמחו 4 --- עבשו 100 -
 נק. 14 1

 48. .םבתחפשמל , תחפשמ 1%-- ת, 19. | ילאצחיה -
 א קזותס ל 5. ו 2"-- חפשמ המ ןוה. 5

 48: 49. תרחפשמ - - (7) - - ילאצחיה ,
 49. םבלשל -- םבלשלו 6. 2 25-- תר

4 
 50. חלא -- לא 186 -- הלאו 5.

 1%2,1ף91 -- תוחפשמ 248 ; קזותס 4. ילתפנ --.ילתפנ ינב

 132. | םבתחפשמל , 69 -- חפשמל 8. ]:מ. 155. | םכהידקפו
 -- םכ , את. ]גם. 84 -- םכהידוקפו 102, 1ֶפב,232 -* בהידקפל
 69 ג קוס 109. | עבראו 58 69 -- שמחו 129. | תואמ עבראו

 -- םבישלשו תואמ עבשו 1.  רואמ -- מ טק. 4
 51. ידוקפ -- ו 5% 106,109, 128,150, 180, 190, 196 6,
 248 --ידוקפ ינב קזותוס 187.  *נב --ילתנ 'ינב 2%2.  תואמ שש

 טק. 40 173. - ףלאו , 69. | עבש -- עבשו 4, 9: 69: 4
 181,191, 24,300: קוגתס 75,168 -- עבשא :.

 52. רבדיו -- רמאיו 9.

 יעירבה קצוממס העירבה

 רבחל --- רבח טע.ד4<

 תחפשמ -- ת , 88. זמ.

 :א יא. אאטנו

106 

37 

8 

39 
0 

 ג1

2 

+3 

 52.53 ץראה קלחת הלאל

 צהתונ₪ תסזס א.

57 5 \ 

 ;ינדעה - - - [דעל - - - - - הלאא  !ימחתה
 - - = הרר ד ההדחה זרוחפשמ = = =

 : שכתוחפשמל
 2 == ₪ דל =1- םלתותפשמל כומנב ==
 2 2-77 = = לאבשאה - - - - לאבשאל
 ו םכפו*של - - - - -
 %%צצא צ4צ% %%% %%% %%%%% !י'מפוחה - - - -

 ;ינמענה << == ד = לוח הד ה והיה דפאל
 = = < - םכהידקפל שכתוחפשמל זכימינב = - = -

 = --ההחדהה < - 7 ו
 תוחפשמ - - | ! שכתוחפשמל ןד תוחפשמ - = =
 - - - הררי ד ההד תפהידקפו \= ==

 נפה - -- 7-77 חה ד וכתוחפשמל - - - -
 - - 7-2 רד הדחה הושיל
 = ₪ ה ה חה %%%%% %%%

 = - ה ה הוה - תוחפשמ - = -

 = - ד 7 77 ה ד - םכתוחפשמל - - -- -
 םולשל -------רריררדידדדה
 - - - [רוחפשמ - - - - ! !מולשה - - - - -
 שוש רד - םכתוחפשמל
 2 = 2 שש ידאקפ - - - 7-77 ד
 0 - עבשו - - - -
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 36. חלתוש < חלותש 1.
 27. ףסוי -- םםירפא -

 48. לאבשאל --לבשאל 6,127,183, 15.
 61,6ף, 06,127,193, 1.

 41. תכהידקפל --- םבהידקספו 52 "07
 השמח -- השמה ./ סטפ. - תואמ < תאומ 1.

 42. הלא 1%-- הלאו 64, 65, 7.
 44. הנמיל -- ינמיל 65.

 47. שבהידקפל -- םכהידקפו
 51. ידוקפ 1.

 ו

 םבתוחפשמל -- ש 1.
 ילאבשאה --ילבשאה

 אפ

 206. (00. 4 הלאו -- ו 75, +, 0
 244, 602 : קנזס 61%. - ינב פלג. | ןרעל -- ןריעל

 1סָג -- ןריע וזוג -- ורעל קצגגגס 1%2 -- ןדועל (סחז6 151 -- ןדעל
 כזו תוס 129, 29. ינרעה -- ינוריעה 193 -- ינריעה 9 4.

 27. =בהידוקפל 103, 232 3 קוס 14 ינב 2"-- ינבא 9

 םבכתחטשמל -- שםכ , 19. 44 תואמ 36 8ת. 0 ,

 48. ןמינב -- ןימינב 9,136 -- ןמיינב 193 -- ףסוי 4.
 -כתחפשמל , 75. | תחפשמ +"-- שמ 8ת.]גת. 186. יעלבה <
 קוגותס ילעבה סָּב. | לבשאל -- לאבשאל 1, 69. | ילבשאה --
 ילאבשאה 1, 9, 69: 84,107. | םכריחאל -- א . 1 - וי טק 7

 12%- ימרהאה 5

 19. שבפופשל -- םכפושל 9,199 -- םכפו טק. דג 0.
 ימפושה -- ימפופשה 593. \ םכפוחל - ו ,6.

 40. ינב -- םכהידוקפ 18. עלב--עלב ןמענ 100. ןמענו דרא
 -- ענו דרא ןמענו דרא 80. | דרא קמותס יחא 84. | ןמענו --
 יחא ןמענו וננ -- דראל ןמענו 504: (076 248 -- תוגז8. +
 דראל 232.  ירראה תחפשמ ןמענו טק.ז45 478.  ידוראה 4.

 ןמענל -- ןמענו 232. -  תחפשמ 2"-- ת ,%
 41. ןמינב -- ןימינב 100, 146 -- ןמיינב זֶסָג- .םכהידוקפו

 193. - םביעבראו -- יעבראו 8ם.1:מ. 155. | ששו -- שמחו 5.

 42. שבתחפשמל 1*-- שםתוחפשמל 9. | םכחושל -- ו 4
 ימחושה -- ו . 18,109.6%3. הלא 2*-ה ,\ 6,894:  תחפשמ 2"



 התפתב 5%

 טעמלו ותלחנ הברת ברל ! תומש רפסמב הלחנב
 ךא |: ותלחנ ןתי וידקפ יפל שיא ותלחנ טיעמת
 ! ולחנא' םתבא תוטמ תומשל ץראה תא קלחי לרוגב
 : טעמל בר ןיב ותלחנ קלחת לרוגה יפ לע
 תרחפשמ ןושרגל שכתא*הפשמל *%יולה ידוקפ הלאו
 תחפשמ יררמל יתהקה תחפשמ זרהקל ינ*שרגה
 ינבלה תחפשמ יול %** תאחפשמ הלא :יררמה
 זרחפשמא ילחמה תרחפשמא ינארבחה תרחפשמא

 ! שכרמע תא ד*לוה תהקו יחרקה תחפשמ% ישומה
 התא הדלי רשא יול תב דבכוי כרמע תשא םשכשו
 השמ תאו ןרהא תא םכרמעל דלתו םכירצמב יולל
 תאו בדנ תא ןרהאל דלוו !םשתהא םירמ תאו
 אוהיבאו בדנ תמיו :רמתיא תאו רזעלא תא אוהיבא
 וכהידקפ ויהיו | + קדוה' ינפל .קררז שא םכבירקהב

 קרלעמו שדח ןבמ רכז רכ ףלא םשירשעו השלש

 שכהל ןתנ אל יכ לארשי ינב ךותב ודקפתה אל יכ
 השמ ידוקפ קדלא ! לארשי ינב ךותב קדלחנ
 תברעב ילארשי ינב תא ודקפ רשא ןהכה רזעלאו
 ידוקפמ שיא היה אל הלאבו : וח*רי ןדרי לע באומ
 ילארשי ינב תרא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו קדשמ
 ות*מי תרומ שכהל קדוהי רמא יכ ! ינס רבדמב
 הנפי ןב בלכ שא יכ שיא שכהמ רתונ אלו רבדמב
 : ןונ ןב עשוהיו

 גתפתג

 59. הדלי -- ול הדלי 75. | התא , 81 - התוא 2
 170,248,2%3-- טק.18. 171. - דלתו, 69. | םכרמעל ---=
 %%מעל 18. תא ,193.  השמ תאו ןרהא תא --תאו ןרהא תא
 ןרהא תאו השמ 132. | תאו 27--ו.69. | םכתוחהא 4
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 60. ןרהאל -- ל , 80. = אוהיבא -- והיבא 60, 1090 - 0.

 תא 27-- תאו 1: 5: 17, 18, 60, 80, 84, ,,,%
 152,168, 200, 221, 300; קעומס 6,168 -- תאא 1%.  רמתיא

 -- א טק. 0 42

 60, 61. אוהיבאו - - - - - תא

 61. אוהיבאו קנגנווס אוהחאו ף0-

 62. םבהידוקפ 69,129:193: 242. | ףלא םבירשעו , 12.
 םבירשעו -- שא םכירשעו 111. = ןבמ -- ןיבמ 107. = ינב

 106. | םכהל -- םכהל חנ 69 -- םבחל 289. | הלחנ 60 ---
 הלחנו קלח 84. | לארשי - - (6) - - יב ,,1
 64. הלא -- הלא ןתנ יב 107. = ידוקפ -- ו 1.5.9, 7

 18, 75, 80,107,150,152,178, 248. | לארשי ינב תא טק.
 15%. | רוברעב 1, 4, 6, 15. 17, 18, 60, 75: 54,

,2632 6 ,100,111,120,112,136,150,1%2,181,101,196 

 294. וחירי 6, 9, 69, 100, 129, 4.
 63, 64. לארשי - - (16) - - תברעב ,

 64. ןהכה ןרחאו השמ ידוקפמ -- לארשי ינב ידקפמ 4.
 ידוקפמ --1 \ 1 0, 15: 17, 18, 75, 80, 107, ז 0

 178,181,180,196, 248,616 --| [טק.ת80 4 השמ -- זרא

 השמ 6 ןרהאו -- רזעלאו 100 -- נק. 186 107 = ןרהא
 (םק. 4 4. תרא , 152 -- (טק.זג%

 65. םכהל הוהי < הוהי םכהל 4. < םכהל , 9. | ותמי -- ותומי
2 .190 8 ,0 :75 ,18 ,17 ,9 

 251, 294, 601, 615 -- ותאמי 6--ותמוי 84, 152, 22% ; (טזזס
 רבדמב --יניפ רבדמב 69, 107. אלו --ו , 18, 80,1סֶס. | רתונ

 --ו,109. 8 םבהמ--םבהב 60. שיא 293. 4 םבא 94 ןונ
 222 הנופי 9, 18, 6, 84, 100,193, 4. עשהיו 69, 64

 הרז שא םכבירקהב , 4

 א שא. אאטצת

 פס א

 5 8 א[.

 :ולחנתי - - - - 7-7 2-77 ד
 2 ב רכוב קלחי יש 2

 -- רה -ד טכתוחפשמל זכיולה ידאקפ - - -
 == הכח הוס ה 2 ₪ - = = 4 - ינושרגה
 --- ה הדחה ד ינב תוחפשמ - - - - - - -
 תרחפשמו - - - - זרחפשמו ינורבחה תרחפשמו
 --77 ד דילוה - - - 'שומה תחפשמו יחרקה

 = - !דאקפ - < - 5 ד 77 ד ד == 7

 ידאקפמ < - -= - - -- - : וחי - - = < - -

 ו ה ו שו

 5 בא ה 8

 95. ךא -- קח 61. םכתובא 61, 64, 65, 66, 127, 154.
 ולחנתי -- ולחנתת 61, 64, 65,127 -=- | ;, 5

 57- ידוקפ 4.

 59. םכתוחא 61: 64, 65, 66, 127, 1893, 1

 61. תרמיו -- מ , 5.
 62. ודקפתה -- פ ,7-

 63. הלא -- הלאו 7.

 64. ידוקפמ 1-

 6%. ותומי < ותמוי 61, 64, 6%, 66, 127, 193, 107, 14.

 הוב 2
 ידוקפ 221. | תברעב -- ע ,.

 זפ ב

 53. רפסמב -- ב ,. תרומש = ו , 82,111 -- תרומש

 םבירשע ןבמ 9.
 54. טעמלו -- ט טק. ג"
 146. 4. וידוקפ 62

 65. ס0תו. ,109. | קלחי -- קלחיו 18 -- קלחת 60, 84 ---
 קלחי ת 132 --' ₪. 185 4. תא , 18, 60, 68

 19,601. ץראה תא ק.45 4.  תומשל -- ו ,
 14 תוטמ -- ו ,- םכתבא -- םכתובא 10, 1932 1

 -- ויתבא 81, 4

 55:56. קלחת - - (6) -- תומשל
 56. יפ ;9. - לרוגה --ו,168,188. - קלחת --ת,9.
 ותלחנ -- ותלחנ ץראה 15, 693 קונוס 129 -- [1ק. 78 4

 ןכ-- י 6 ,
 57. הלאו -- | ,210. = ידוקפ -- ., , 2
 150 158, 11, 196, 223, 248, 253, 200. | םכתוחפשמל 2
 זסָג. ןושרגל -- ו , 1077.  ינשרגה -- ינושרגה 60,
 84,100, 120,136,193, 253 5 ץותס 196 -- ינאשרגה 236 --

 רחפשמ ינשרגה 1

 68. תרחפשמ ז5-- תחפשמו 4 -- תוחפשמ ף. | תחפשמ 2"

 6 45-- תחפשמו 4. = ינרבחה -- ה , 51 -- ינורבחה 2
 251. - 'לחמה תחפשמ ,100,125.  תחפשמ ("-- תחפשמו
 4, 94,132,173. | תחפשמ 5"-- תחפשמו 418, 1

 ישומה --ו,15,18. יחרקה תחפשמ ,9.
 תרחפשמ 6*-- תחפשמו 4, 18, 84, 100, 7- יחרקה קזוחס

 יתהקה ספ.  תחקו -- תחקו 81. | דלוה -- ו 181 -- דילוה
,1 ,104 ,89 84 :75 :60 ,18 ,17 ,14 6:9 ,4 
.249 ,244 ,226 ,196 ,193 ,186,180 5 ,+ 1 

 251, 252: 200, 282 : קנתס 5 -- רילה 80: ונס
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 יפל -- ויפל 107 -- ל ג.

 . 247 ; קזנתס 72.



 אש א צפת

 א.

 ריכמ ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצ תונב הנברקתו
 זרומש קדלאו ףסוי ןב השנמ תחפשמל השנמ ןב
 ; קרצרתו קדכלמו קדלגהו קדענ% קרלחמ ויתנב
 ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו קרשמ ינפל ;דנדמעתו
 ; רמאל דעומ ירהא חתפ קרדעה ילכו ש%אישנה
 קרדעה ךותב קדיה תל פצוהו רבדמב זרמ וניבא
 זרמ ואטחב יכ חרק תרדעב קדוהי לע סידעונה
 וניבא שפש ערג המל :ול ויה אל םכינבו %%%%%
 %%%% הזחא ונל הנת ןב .ול ןיא יכ ותחרפשמ ךותמ

 ינפל ןטפשמ תא השמ ב*רקיו :וניבא יחא ךותב
 תונב ןכ :רמאל השמ לא הוהי רמאיו ! קדוהי
 ךותב הלחנ תזחא שכהל ןתת ן*תנ ת*רבד דחפלצ
 :ןהל ןהיבא תרלחנ תרא זררבעהו םכהיבא יחא
 ןבו זרומי יכ שיא רמאל רבדת לארשי ינב סאו
 ול ןיא שאו !ותבל ותלחנ תא שתרבעהו ול ןיא
 ול ןיא שאו :ויחאל ותאלחנ תרא םשתתנו זרב
 ןיא שכאו : ויבא יחאל ותלחנ תא שתתנו שםיחא
 ב*רקה וראשל ותלחנ תרא שתתנו ויבאל שיחא
 יכארשי ינבל זדתיהו התא שראיו ותחפשממ וילא
 !: השמ תא הוה' הוצ רשאכ טפשמ תקחל
 זכירבעה רה לא הלע %**% השמ לא הוהי רמאיו
 ;ילארשי ינבל יתתנ רשא ץראה זרא קדארו הזה
 רשאכ התא זכג ךימע לא תפסאנו התא התיארו

 כ:

 6. רמאיו -- רבדיו 84 -- טק. 14. 4 רמאל , 1

 7. תרונב - ו , 1,615. |  תררבד -- תורבוד )103, 226 --
 1-רורבדי 1, 600910 222 ןתנ 98 173 -- ןותנ 2

 101,108,260. | םבהל \ 325: 474 -- ןהל 9, 190, 237, 3
 קצותס 75,100,206,600 ; תטתס 181 -- שכ , 618 -- טק.

 243. - תזחא ; 9 -- תוחא 100 -- טק. 185 12%. | ךותב הלחנ
 םכהיבא יחא 75. | הלחנ , 69. | םבהיבא -- ןהיבא 74
 80, 84, 120, 10, 218, 220, 212, 355, 360; 279: 388, 400, אז,

5609 :554 544 .536 :529 :519 ,487 :455 :482 :474 ,43% .415 
 . 588 593; 602, 603, 618,620,622 : צנתס ,00 169

 200, 22%, 248, 344, 367, 387: 427, 528 ; 1סזז6 4, 106 2

 585 : םטתס 14,212,302. תרבעהו -- םכתרבעהו 18. | תא ,

 1,69,109,129.  תלחנ -- תלחנ א תא 4.  ןהיבא --- שבהיבא
 132,181: קזנתס 5,107 ; תטמס -. ןהל -- שבכהל 2

 181 : קתומס 6, 81,107. | ןהל - - - תרבעהו , 0.

 8. לאו 218 1%8 -- תראו קזותס 107. | ןבו -- ןיבו 6%
 169: קזנמס 3,15 ; 10760 136 -- ןאבו 6. תרא םכתרבעהו

 ק.:40 168. | ותבל -- ותיבל 84 : 06

 9. םםאו -ו.155.  םכתתנו תב כ. 9. תב 7
 168. | תא ,ופָּג. 4 ותלחנ 38 םכיחא 60. זס ,

 9, 10. ותלחנ - - (6) - - ויחאל , 4.
 10. 0 69. | ול. 80 -- טק. 140.26. | םכיחא קוזווס

 ויחא 109. - תרא \ 244. | ותלחנ --ו, 615.  ויבא יחאל --
 ויחאל 4

 11. ןיא \ 81 -- ול ןיא 69, 80 4 ב ויבאל , 80, 84 --

 עוותס רמאל 1:29. | ותלחנ תא ,וסָג. | וראשל -- ויבא יחאל
 וראשל 69,111.  בורקה ף, 80, 81, 84, 10, 125, 2 6

 151, 162, 181, 180, 103, 220, 2%3, 200 ; קצותס 04.

 וילא ותחפשממ ₪ ותחפשממ -- ח , 106 -- ות , חח. ו.

 144. - שריו 244. | התא -- התוא קנומס 170.  תקחל -- ל.

 222. - הוצ קמתגס הצ 2. | תרא 2%-- ת 0ק.78= 1.

 12. רמאיו (טק. 3 7. השמ , 9 הלע השמ

 הלע רמאל השמ 107. לא 27, 129,112. | רה לא הלע ₪.
 18 4 הזה ,100,1%2. | תא-- לא 132.  ץראה -- ה

 69.  .רשא -- רשא ןענכ 69. | יתתנ -- יתתנ יתרמא 7.
 ינבל -- ינב לא 9.

 13. התיארו -- ה \ 1, 9: 69: 75, 4. התא עופ .
 תרפסאנו -- התפסאנו 84, 150, 223, 244 : זוחוס 71.

 התא םכג ךימע -- ןרהא 84. |  רשאכ התא םכג ךימע לא טק.
 16 6סת0ק405 3. | ךימע --' 9, 17: 69: 75+
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 -2 = = = 4 = ==. 25 טי ₪5 שש ₪ חיש ה שת קחי =

 --- ₪ דה טה ה 0 רו ה ה כ ה 0 כ ה 0 77

 יי ו

 ----ררר רידר ההדחה - :םיאישנה

 --ר רידר דהדה היה - - - - - ועבא
 הלחנ תזחא ונל ונת - - -- -- 07777
 ו בי'רק'] - - - - ₪ -- 7-7

 - --ררידי דידי הדחה רבדיו - - - -
 - -רדרדדהה ןהל - - ןותנ תורבד - - - -
 = ₪ ₪ - ה ₪ ₪: - -- רם הוה

 --רריררהרהר ה הח - וכתתנו ול - -
 ו - ותללחנ ---------

 בורקה - - - - - 7 - - הרה רה ה ההדחה
 ---- דד דה ח ותא שרייו - - - - - - -

 -7- דד החד - - רמאל - - - - - - רבדו

 0 ךאמע - - - - - - - - */אר)

 ץג 5 42

 1. רוחפשמל 61, 64: 65, 66,127,181,221.  ויתונב

 הלגחה -- ג, 2. םביאישנה -- םכיאישנאה 4
 2. וניבא תמ < 363 110ט. | אוהו -- א , 64. = היה -- ויה 72

 70. 4. ונת -- הנת 4-2

 . .ברקיו 64, 65, 127,183, 1. ןיטפשמ 61,
 7. ןותנ -- ו ; 6, 7

 0. יא תב 0. 8
.0 62 ,221 ,127 ,66 ,6% 

 11. םבאו 61. יא , 6%. | שרי -  ר , 5
 +8 תרקחל -- ח 1.

 ץראה -- ה ,+.

 שד

 ותללחנ -- ותלחנ 61. 42
 10. ןיא \ 65-

 ינבל -- נ
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 אפ כ.

 1. הנברקתו ₪ קזופוס הנרבקתו 7. תרונב -- ו ,ז,זסז ג

 קממס'158. | דחפולצ 4. | דעלג ןכ 18. | ןב 4" 28 1ף0--
 ,170.  השנמ ןב , 199. | תרחפשמל -- רוחפשמל ָסָג --
 םכתחפשמל 107. | השנמ -- שנמ 8מ.1:ם. 1%.  ויתנב -----

 ויתונב ף, 18, 69,108, 170,178, 1ֶסָג -- ת קוס ו 4
 הלחמ -- ל 0.188 6. | הלגחו הענ 2.1886 2. הענ--הענו

 1,109 - העונ 4, 9, 69, 80,150,190,1סָנ ג קזנתס 4

 הלנחו -- ו \ 1, 69, 80, 89, 197, 189, 198, 244, 252. | הכלמו --
 לו ,5259-

 2. הנדומעתו 28. | ינפל --' זק. | השמ -- השנמ 17.
 רזעלא ינפלו -- רועלאו 84. = םבאישנה -- םכיאישנה 0
2 :249 210 ,102 ,152 6 2 ,91,108 

 260 ; קזומס 75,170 -- םכיאשנה 1,15,17,198 ; קזותוס 19-

 = לכו -- לכ ינפלו 189 -- ו ;, - הרעה , זס. חתפ -- לא

 התפ 81,198. דעומ 92: מאל 20 6
 4. רבדמב גק,צ20 246. אל 1%--ןל 150: היה

 שכידעונה -- ו. 1, 6, 15, 80, , 0 150; 7.

 תמ ואטחב.יכ 0. 19 4 ול -- הל 14.

 4. ךותמ -- ךותב 196 ; םטתס 224. | ןב , 1 -- טק. 134 4

 הזוחא

 5. ברקו --- ב 1202 4 תא השמ 100 | ןמפשמ ד וס
 ז4,15,18, 10, 6, 80, 81, 84, 80, 9, 1

 דד ,,+,,,,,,,,%75% האפ

 177.ו78.181,184,180,101,103, 210, 232,244,266, 200, 1,

 270, 271, 282, 2834, 286, 298, 64%. | הוהי ינפל -- םכיהלאה ינפל

 הוהי 4.



 עפה. 2-7

 רבדמב %יפ *% שכתירמ רשאכ : ךיחא ןרהא ףסאנ
 שכה םכהיניעל שכימב ינשידקהל הדעה תבירמב ןצ
 הוהי לא השמ רבדיו !ןצ רבדמ שדק תבירמ ימ
 רשבא .לרכל תראחורה יהלא קדוה' דקפי : רמאל
 אבי רשאו סכהינפל אצי רשא ! הדעה רע שיא
 קדיהת תצלו שכאיב' רשאו םכאיצוי רשאו םכהינפל

 רמאיו + קדער שכהל ןיא רשא ןאצכ קדוהי רדע
 שיא* ןונ ןב עשוהי תא ךל חק קדשמ 'רא ;דוהי
 זרדמעהו :וילע ךדי תרא ?רכמסו וב חור רשא

 קרתיוצו קרדעה לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל ותא
 %ועמשי ןעמל% וילע ךדוהמ התתנו : םכהיניעל ותא
 דמעי ןהכה רזעלא ינפלו + לארשי ינב תרדע לכ
 ואצ' ואיפ לע חוהי ינפל שכירואה טפשמב ול לאשו
 לככו ותא לארשי ינב לכו תצוה ואבי ואיפ ללעו

 חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ קרשמ שעיו .! קרדעה
 לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל והדמעיו עשוהי זרא
 רבד רשאכ והוציו וילע וידי תא ךמסיו + קרדעה
 + + % % % % % % % + + % !  קדשמ דיב הורי

% (%(%%%%%ַ%*%<%%% > <% >% % % % % 

 ז

 288, 600. באבי 1. | אלו--ו,196. | היהת , 7% -- ה 2"

 טק. 148 19. הוהי -- הוחי לארשי 95. | ןאצכ , 75 -- ןא ₪.
 101. 4 רשא , 70. ןיא 232 -- ] טק. ג 0.

 הלו 9- העור
 18. רזכאי] (סז6 2185 712.

 9,104.  עשוהי -- ! , 60-

 ןונ . 5. שיא -- אשיא

 הי תא

 לארשי 60 8.

 19. תרדמעהו עמ :06. | ותא 1%-- ותוא 1:
 ז ,1. לכ ינפלו -- לכו םכיאישנה ינפלו 244. | לכ , 69, 100--
 לכא 3. התיוצו -- ה , 1, 9,110, 135,166, 186,180, 1ֶסָג, 22

 -- תויצו :- ותא 27-- התא 60: 84 -- ) \ 1 -- ותוא 1

 20. התתנו --- ה 9: 80, 84, 107,100, 170,181,18,186,1

 196, 248, 284, 286, 288, 300. | ךרוהמ -- ו , 239. | ועמשי -

 ןועמשי 69, 80 -- ועמשיב 5-

 חק השמ לא טק. 145 . ל

 ןּכ -=- ] טק. 146. 104. = ןונ ןּב , 9

 תכמפסו = 846 תא

 וילע -- נב תדע לכ ןואריו ןועמשי ןעמל וילע

 רזעלא -=

 21. רזעלא --ז , 244.  ןהכה רזעלא--הדעה לכ ספ. | דומעי
 69.  לאשו -- ולאשו 10ף- | ול --אול 146. | .טפשמב

 %% ספשמב 8 -- ב , 200. | םכירואה , 12% -- ו ,
 29- ינפל -- ינאפל 152. | לע -- לעו + ויפ 1% 6

 ךיפ 129 -- ' \ 89. = לעו ; 89. ויפ 2", 60, 242.  ואובי
 לארשי ינב 10ע. 24. 4

 ל

 22. רשאכ -- רשא לככ 190. | ותא , 75, 81 -- ותוא 14
 עשוהי תרא חקיו ותא טק. 784- 4 תרא , 69, 8014

 והדימעיו 5, 17. 75: 84, 108, 126, 136, 103, 106, 253, 4.

 ותוא 132. לכו ותא -- לכאאהתא

 23. חרא ךמפיו , 2. ךומסוו 17,120,112,191,196. תא,

 22. ידי == הי יז סס יז סו והוציו --- והציו 1 -- והיציו .

 רבד -- הוצ 69 -- תוָצ 152 -- [טק.ד46 107, 220. | השמ דיב

 !סז6 החשמל 4.

.17 
 דיב -- תא 69 -- דיב א 109 -- דא

 תש ו-1
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 - - - "פ תא םסתירמ רשאא - - - 0707077

 רשבה - - תרוחורה - - -- -- 7777
 אוב" - - 7-7 7-77 ה-77 ח
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 ו ו ו ו ו

 %ת"צו - - - 777777 ד

 ןועמשי ןעמלו - - - - - - - - ! םכהיניעב = -

 %אצ' והיפ - - - - - םכראאה - - 7-77 7
 -----ר רדר רדרדח חה אובי והיפ - -

 - רדר ד הדחה = ןאח 2 = - ₪77 ד
 זרא זרוארה ךיניע וילא רמא'ו = - - - - - -
 זרשעי ןכ הלאה זכיכלמה ינשל הוהי השע רשא

 קצל קדמש רבע התא רשא תוכלממה לכל הוהי

 ! שככל שחלנה אוה םשכיהלא הוהי יכ שארית

 5. צג

 14. *פ --יפ 64, 127,193,221,6%. - ינשדקהל 4.
 17. םכאיבי -- םכהאיבי 64- ז8. חור -- וחור

 19. םכהיניעב -- םכהיניעל 64, 6%, 66, 127, 221, 363 -- היניעל

 17. 20. ךדוהמ -- ךדועמ 4

 קו הףכר --רבדא 66.  הוהי 3" 6.

 . םאהקל--ה------ההוגללדהודדדדדוורוווו

 תעתב

 ז20,112.136,159,193,196 244: תטמש 4. | התא םכנ ,

 1% רשאכ -- יכ +. ןרהא 21585

 1(. םכתירמ קצופס םכתיא 3 -- םםיתירמ 4 -- =
 1%- יפ -- יפ תא 9, 69 7- רבדמב יפ 100. 8 4
 ןצ רבדמב ,6- ןצ 1%-- ['צ 22 4, 0, 18, 60, 80, 0

 136, 193,253, 260 : קזותס 2.  תבירמב --, , 111. | ינשידקהל
 .- ינשדקהל 18, 8 -- םבתשדק אל רשא לע 15פ- = םםה ,4
 --ןה 69 --המה 18.  ימ . 84.  שדק , 1פָג -- םכהיניעל שדק
 109 -- ניע שדק 5. רבדמ -- רבדמב 5. | ןצ 2%-- ]יצ 4
-- 601 ,100 ,288 ,200 ,293 :146,193 5 ,69 ,9 

 ןפ 9%
 1 ;. רבדיו -- בד 0ק.ז46 10%. = הוהי לא השמ ₪ השמ לא הוחי
 9: 84,107.112:155,193- לא השמ ,1סֶפ. השמ--לא הוהי

 השמ ףפ -- השמ הוהי 5, 81,150,199. | לא -- תא
 הוהי -- הוהי רהא 129 -- השמ 4. = רמאל -- רמאל א 0.
 16. הוהי ,109. | תחורה --ו \ 1,18, 80, 152 -- תוחורה 6
 9: 75: 94, 107, 108, 100, וו, 120, 112, 181, 103: 232 9
 253, 260, 282 : קזומס 128. | לבל -- לכ 151. שיא \ 223 -

 שיאה 4. ; |
 , 17. אבי -- אובי 239. | רשאו םבהינפל אבי , 14, 69. 84.
 =בהינפל 2" -- הינפל 82.1:ת., 15%. | רשאו 2"-- ו ,
 615. - םכאיצו --ו 15.18, 2 ו
 240, 601, 60סָג -- םכאצ* 9, 69, 99: 129, 225: 244: 247, %

 60 וקגזגגס א טו. 27%: 12--14 6טמ ע5טדפה0א. 72|) 48-66.

 הזה םכירבעה רה לא הלע טו" 2

 וחרי ינפ לע רשא באומ ץראב רשא ובנ רה 16
 : לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה | רא הארו
 8 ןתנ ינא - - - ןענכ ץרא - - - - -

 ; ךיחא ןרהא ףפאנ רשאכ התא םכג ךימע לא תפסאנו התא התיארו ו. - אגמ
 1 רהה רהב - --- - - תרמ - - - - - - - ףסאהו המש הלע התא רשא רהב זרמו 49- + הוחאל 26+

 :לארשי ינב ךותב יתוא םכתשדק אל רשא לע ןצ דבדמ שדק תבירמ ימב לארשי ינב ךותב יב שכתלעמ רשא לע 50. :וימע לא ףסאיו שבהיניעל | םכימב ינשידקהל הדעה תבירמב ןצ רבדמב יפ שכתירמ רשאכ 14 /י וז

 : ןצ רבדמ שדק תבירמ ימ םכה אט
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 1.2  לארשי ינב תא *וצ : רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 יחחינ חיר ישאל ימחל יגברק תא שה*לא תרמאו
 הז שםהל תרמאו |: ואדעומב יל בירקהל ורמשת
 קדנש ינב םכישבכ קדוהיל ובירקת רשא ;דשאה

 שבכה תרא :דימת ;קדלע םויל םינש םשמימַת
 ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא%
 הלולב החנמל תלס הפיאה זרירישעו | שיברעה
 הי*שעה דימת זרלע : ןץהה תעיבר תיתכ ןמשב
 תעיבר וכסנו : הוהיל השא חחינ חירל יניס רהב
 ! הוהיל רכש ךסנ ךסה שדקב דחאה שבכל ןיהה

 זרחנמכ זכיברעה ןיב קדשעת ינשה שבכה זראו

 ! הוהיל חחינ חיר השא השעת וכסנכו רקבה
 ינשו שכממימת הנש ינב סכישבכ ינש תבשה םכויבו
 זרלע : ובסנו ןמשב .הלולב .החנמ תלס בינרשש
 ; אה*כסנו דימתה תלע לרע ותבשב תבש
 ינב שכירפ קדוהיל הלע ובירקת סככישדח ישארבו
 קרעבש קדנש ינב שפישבכ דחא ריאו םשכינש רקב
 קדלולב קדחנמ תלס  םינרשע השלשו + םמימח
 הלולב החנמ תלפ םכינרשע ינשו דחאה רפל ןמשב
 החנמ תלס ןורשע ןארשעו :דחאה לריאל ןמשב
 קרשא חחינ חיר הלע דחאה שבכל ןמשב הלולב
 %%%% רפל קדיהי ןיהה יצח שכהיכסנו : זדוהיל

 %%%% שבכל ןיהה תרעיברו ליאל ןיהה תרשילשו

 תקפה

 6. רלע -- תלוע 60,193, 260, 67ב : קנותגס 7 -- 3ח6 גת

 עסס6תב 10110 0:40 82. | היושעשה 6 60 759

2 7 1% 172 16 955 800 84 ,80 

 193, 196, 226, 260, 672, 681 ; קצגתוס 155. | חירל -- לכ 6.

 הוחינ 109, 248, 673. השיא 1:

 = 7. וכפנו -- הכסנו 9. = תעיבר -- תיעיבר 6%
1 , ,103.25 ,170,181 ,152 ,132 ,100 ,108 ,84 ,81 

 -- תיעבר קוגתס 82, 389 2. | יהה ,193. ל רכש ךסנ נקב
18. 1 

 8. םכיברעה ---- תאו ₪ק.188 180. | ינשה ---ינישה 109

 80,152. | וכסנכו -- הכסנכו 254 : 016 140. = חוחינ .4, 6, 9

 9. ינש תבשה \ 271. | ינב ; 84. | הנש ינב , וזו. | םכמימת
 =- 'זכימת אם. [ו!ח, 4 -- םכימימת 4:52 6, 0 90 100, 120, 12

 116, 152,193: 244, 253, 0 ינשו -- ו ; 115: 4.

 םבינרשע --י , 1 85 -- םכינורשע 9, 4 17 2 200, 9 ו

 673 -- סח םכירשע 3. | תלופ 4
 10. תלע 1*-- תלוע 09, זו 1 לע 6 תלע 20

 95 -- תלוע 1,4,193, 260. - דימתה ,75 -- ה. 86. | הבס
 =- וכסנו 4.

 11. הלוע זֶסָג, 249, 260, 673 ; קזו מוס 75. י"רקב =- וירש

 זוג. | םכינש \ 6,2%2. | הנש ינב ,75.  הנש ,196.  העבש

 א 5 184 -- העבש םבמימת 681. = םבימימת 44
,25 ,248 ,244 ,132,136,152,181,100,193 

 12. םכינרשע 1"-- םכינורשע 9 76 7

 תלפ גל 6 2*-- תלופ ּוָפָג. 4 החנמ -- החנמ למ 107 -- החנמל

 193.  ןמשב -- (6) - - רפל , 681. | רפל -- רפל ליאל 6

 -- שבכל 22%.  דחאה -- (6) -- נטשו, 61%.  דחאה רפל--

 החנמל 84. | דחאה -- דח 0. 136 ג. | םכינרשע 2%--נ

 17 -- םכינורפע 190 -- םכינורשע 9, 84,132, 194. = ליאל 5
 ליאלו +.

 13. דחאה --(6) -- ןרשעו 55 7%. | ןורשעו 4, 9.1%

6 0 ,132,136 ,129 ,0 ,107 ,84 :75 :69 

 193: 196, 237: 239, 248, 253, 260, 264, 282, 602, 681 ; קזנמוס

 155: תטתס 4 ןורשע -- ו; 6, 7 6 6

 173,181, 186, 230, 244, 249 : ץתותס 172 ; םטתס 4. | תלס --

 תלוס פג -- 06 הוהיל תלס 14. | שבכל ₪ק.786 180. |

 דחאה -- ה קתותס א 3. | הלע -- הלעו 109 -- הלוע 2

 193,212,260. | חחינ 58 107 -- חוחינ 191, 4 השא ,8

 -- השיא

 14. תשילשו רפל הק. 3. 811310688
 ליאל ןיהה (טק. 4 220

 ז-רשילשו רפל

 תרשילשו ---' 151, 176, 244, 5%

10 

11 

12 

3 

14 

 להבה גז 010 א

 2258 5 ג.

 .ר = == ₪ יןצ - - ₪7 ₪₪=₪=7₪₪|₪8=₪|ְ₪ְ₪ = =

 --ד ה -השאל 0777 7 זכהילא - - -
 - ד הדחה ד ; וידעומב - - - - -- -- -

 יגל )דה | של: תזה ד ה 7 *שאה
 == ₪0 ₪ רה רדר ר7- זרלע כ = 0 0 0 0 --00--0-

 ---ירררררררחרל והלה דחאה
 ו - - 7 7-7 תוראשעו -- -- -
 הושעה = - - 50-77-77 - תיעבר %%%% - - -
 תיעבר - --- 77777 (- ה דד החד

 ! םפהיכסנו - - < - - - - %תבשב - - -

 --הרדדדדד ןורשעו - - - - ---7 7 ד

 דחאה - - ן" ץהה - - --- 7-77 77ד

 דחאה - - - - - [ר'עברו - - - - - זרישלשו

5 

 2, םבהילא -- םכהל 6%. = | חשאל -- ישאל 1
 יחחינ -- יחינ 7.

 5. תרירשעו < זררישעו 64, 65, 127, 197 = ל 2
 זריעיבר 7.

 6. היושעה -- ' ; 65:
 7. ויכסנו 65, 193, 4. תיעיבר 65, 7.

 8. ויבסנכו 64, 6%, 127 7-ב
 9. םבינרשע -- 2. 66 -- םכינורשע 64, 6

7 

 10. םכהיסכנו -- * ;, - 18. דחא -- ד 0 ו

 12. חשלשו -- ו ,- םכינרשע 1"-- ר ,7.
 םכינרשע 1" 6 --"2  םכינורשע 64, 6.

 ויכסנו 64.

 + א כשהוטקמ מש ,חטשיפ* פשה: ריק כש עט ב-0 0 ו 8 וב ג ב ו ה ד 8 ינוב 2 וכ ג ברונזה 2 ד ווב במבנה טל

 פפא.

 1. רמאל נק. 164

 2. ינב תא וצ ₪ק.145 106. | תא ,15. | לארשי
 =כהלא -- םכהילא 0, 69, 54, ,,4 2,

 673, 681 -- םכהלא תא 4. ישאל -- ישיאל 9, 4, 7

 192: 673 3: קזוווס 168 -- (סח6 השאל 129. | .חיר --חירל
 22 יחחינ -- יחחנ 5 -- יחוחינ 18, 84, 152,103, 671 ---

 הוחינ 226. | ורמשת ,1סֶפ. | בירקהל -- ר , 69. | ודעמב
7 :227 ,100 ,186 ,168 ,152 ,150 ,100 ,05 ,80 ,60 ,18 :15 ,4 

-244 :2239 

 3, םכהל -- םכהל א 108,זו1 -- םכהילא 3) קזומס

 יבירקת -- * 2 םבישבב -- םםבירפ 4 ים

 ;-בימימת 1, 4: 5: 6, 69: 80, 100, 120, 132, 3:6 6% 7

 100,193: 210,244,249: 252, 251, 200,673 ; קתותס 200 ; 6

 120, בי םבויל - םבויל ע 7 הלע ---

 הלוע 60, 75, 84, 100: 132, 101, 248, 673 -- טק. 19

 -- תלע 681. | דימת -- רימתה 109 -- אדימת 2

 4. קרא -- תאו 69. | דחא -- דחאה 7, 6

 שבכה -- כה רקבה 69. | ינץשה 2

 = 5. זרירישעו -- תררישע זֶָּג -- תרישעו 1%, 17, 80, 4 זז
 120,155,196, 225, הפיאה -- < 5, 12

 170,181,186,681. | תלוס וְסָג. החנמל -,132 456

 הלולב צססט]ן3 3 18%. | רעיבר , 190 -- תיעיבר 1, 4

 1 7, 6 80, ,,(,,+,7 108,160,170,ו81)

 191; 249: 253. 260, 264, 288,6ֶקָב, 681 ; קס 75129 1

 40106 82 -- תיעבר 284 4



 ו |19

 ריעשו ! הנשה ישדחל ושדחב שדח% תלע תאז ןי"
 השעי דימתה תלע לע הוהיל תאטחל דחא זכיזע
 םכוי רשע העבראב ןוש*אארה שדחבו | !**וכסנו
 שדחל פכוי רשע ּהשמחבו ! קדוהיל חספ שדחל
 ןוש*ארה זכויב ! *לכאי תוצמ כימי תעבש גח הזה
 םכתברקהו ! ושעת אל הדבע תכאלמ לכ שדק ארקמ
 דחא ליאו םכינש רקב ינב שכירפ הוהיל הלע השא
 ! שככל ויהי שכמימת קרנש ינב םכישבכ קרעבשו
 רפל שכינרשע השלש ןמשב הלולב תלס שתחנמו
 השעת ןורשע ןורשע% +ושעת ליאל םכינרשע ינשו
 %%% %%%% ריעשו ! שכישבכה תעבשל דחאה שבכל
 רקבה תרלע דבלמ |: שכילע רפכל דחא תאטח%
 קרלאכ :קדלא זרא ושעת דימתה תרלעל רשא
 תחינ חיר* השא שחל םכימי* תעבש שכויל ושעה
 זכויבו : **וכסנו השעי דימתה תלוע לע הוהיל
 הדבע תכאלמ לכ שככל היהי שדק ארקמ יעיבשה
 זככבירקהב םכירוכבה םויבו ! ושעת ול
 היהי שדק ארקמ סככיתעבשב הוהיל השדח החנמ
 שתברקהו :ושעת אל הדבע תרכאלמ לכ םכל
 םכינש רקב ינב שירפ הוהיל חחינ חירל %%% הלוע
 %%%% %%%%% הנש ינב שישבכ העבש דחא ליא%

 קרשלש ןמשב קרלולב זרלס םשתחנמו !:%%%
 ; דחאה ליאל םכינרשע ינש% דחאה רפל זכינרשע

 פג

 2ז. ןורשע 1", 140 == 3 \ 15, 60, 80, 04, 180, 212, 281 -=

 ןורשעו : -- ןורסע 155. | ןורשע 27-- ו \ 515,189, 4
 השעת , 146. | שבכל -- שבכה 80. | [-רעבשל ו העבשל

| 

 ₪ ריעשו טק. 135 8 -- םכיזע ריעשו 80, 120 0 --ריעשו

 דחא םכיזע :0ֶל. תאטח -- תאטחה 6. | רפכל -- רפכלמ 6
 =- רפכלא 18% -- כל טק. +4 4.

 24. תררלוע 18,1ף3,232. | תלעל רשא רקבה , 4.
 4,18,69,84,193. | תרא ,2

 24. ושעת -- הוהיל ושעת 107 -- ותא ושעת 8 -- השעת

 תלועל

 06 8 -- תרשעת 186. בויל , 84. = בימי. ,1
 םכחל 15.  השא --ה 128. | החינ , 158 -- חוחינ +.

 הוהיל , 4 תלוע = א 46 9:15:72 10 5% 19

 ד, +, ,,,,8%

; 681 ,2 380 ,264 ,253 ,247 ,244 ,226 ,106 ,186 ,185 ,176 ,168 
 10166 4 השעי עמ 104. וכסנו -- הכסנו

 25. םםויבו -- םכאב 84. | שדוק 151.  הדבע -- הדובע ג%,
 84, 244 -- תדבע םטתס 4.

 20. םבירוכבה =- 1 , 94, 111, 181 -- םכירוכיבה 1, 18, 69, 4

 193, 074 -- םכירכיבה 80," םככבירקהב ==* 5 89. 22%) 2499

 615: םטמס 4,101. | החנמ -- ה . 69. | הוהיל , 1.
 םככיתעבשב --י , 12)-- קככיתועובשב | 193, 676 -- םככיתעובשב

 0 ב הרובע 69, 80, 6.

 27. הלוע -- ו \ 4: 6, 9: 15: 17, 19, 69: 75% +;
4 ,100,128,120,132,135,150,158,168,186,191,196,239 

 2%, 260. 38 2, 681 ; (סדט 4. חירל -- ל
 חירל הוהיל גֶסָּג- | החינ חירל גת. 94 4

 השא חוחינ 676. = הוהיל -- הוהיל אל 1%0 -- \ 193. | םכירפ
 1 83 -- םכירפ השלש 1099. | ינב 1%, 109. | םכינש ,%

 ליא -- ליאו 5:9: 15, 17: 69: 75: 84:95, 108.109,ז 6
 150,151,152,155,158,181,186,191,196,1פ0, 200, 228, 7

 248, 2ף1: 253: 189 2, 260, 601, 602, 603, 674, 681 ; קזותוס 107

 168 ; תטת6 176 -- ליא ליאו זֶדג -- לאו 129. | העבש , 80 --

 העבשו 15.17: 155, 210, 248, 681 ; קוגתמס 168 ; תטגס 181 --
 תעבש 81 ; קס , 14 הנש -- ה 6אוסמ[ טק. 186

 28. ןמשב לוג 80. | השלש -- לש 6ת. וה. 180. םכינרשע
 ינש דחאה רפל ;157.  םבינרשע 1*-= םכינורשע

 132, ינש טו זָקָב -- ינשו 1: 52 9: 18, 60, 75,

 84, 152, 158, 168, 181, 253, 260, 189 םכינרשע 2"----

 םכינורשע 9, 84,129,132,170,193, 253. | דחאה 2" קי ג

 15 דחאה ליאל םםינרשע ינש ל 14 -- ; 17 - ₪. ג
2 ,99 

 תש ב

 חוחינ 4, 6 --

 א שט א. אאטזזוו
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 61 א.

]\ 4 5 

 ---רדידי הידד חח שדחה -----<
 ןשעו - - - - - - ד ה הד ה ה הה7ח
 -- ד ה-777 ןושארה שדחבא ! םכהיכסנו

 ןושיארה - - - :ולכאת ------57---

 ו ו 2 ==
0 

 2 0-7 = - ה הד. ןת,₪ = %%% תאטחל

 - - חל - - - - - םימה - - - ושעת כויל
 - - - !םםהיכסנו ושעי - - - תרלאע - - - - -

 קככבארקהב םכיראכבה םכויבא = - - - - - - -

 - רייד רדר הדח חיר* השא הל%ע
 ויהי שכמימת קדעבש קדנש ינב שםישבכ דחא לליאו
 - --רררד יהי ררדח חח : שככל
 ---דדדדהח ינשו -- 7777 ד -

 5 ג ב + ₪

 18. תכאלמ , 65.
 20. םבםינרשע 1%-- םכינורשע 66 -- םכנורשע 64. | םבינרשע 2"

 -- םכינורשע 6.
 23. דחא תאטחל 36 1102.
 26. םבירוכבה 64, 65. 66 4

 םככיתועבשב
 27. הנש -- הפש 7-

 28. םכינרשע 1*-- םכינורשע -

 24. חירל =-- ל 74%
 םבכבירקהב 61, 127, -

 םכינרשע 2%-= נ ,7-

 תפעתפב

 602, 603 -- תישילשו 1, 4, 9, 17: 69: 75; 5 ו
 7 196, 23, 2600, 681 ; קזנתוס 2--

 תישלשו 107, 108, 166, 248. | ליאל , 94. = תעיברו -- תיעיברו
2 ,,ָָ 0 ,80 :73 :69 ,18 :17 ,9 :6 :5 42 

 116,150,152,181,191: 251, 260, 615, 681 ; קזומס 180 2 --

 :ריעברו 166. | שבכל -- שבכל ליאל 5. | תאז -- אאא תאז
 20. זרלע , 80 - זרלוע 69, 75,193: 248,260.  שדח --

 שדוח 293 --ישדח 109. | ישדחל ושדחב -- ישדחב .
 1. םביזע -- םכיוע ינרשע 106. = תרלוע 6%
 דימתה -- דימתה בראב השעי , 84 -- טק. 134- 2

 וכסנו קונפוס הכסנו -
 16. ןושארה שרחבו -- ןושארב 6502. | שדחל --- - שדחבו

 נס. 3. ןושארה -- ו , 1, 80 -- ןושארה הוחיל 4.
 רשע , 176- 260. הספ טופ 80 -- חספ הוהיל ₪%-

 סם ה. 6 4- הוהיל חספ תק.1485
 17. השמחבו -- השמחבו שדחבו 107 -- ה טק.

 הוה שדחל -- הוהיל חפפ שדחל 109. | גח הזה ₪ הזה גח
 הזה \ 3,125,681. | תעבש -- תעבש הוהיל 226-- הוהיל תוצמה

 תעבש זסְק. | לכאי -- ולבאת 9.
 18. םבויב -- םכויבו 4

 -- םבכל היהי שדק 7.
.170 

 19. השא -- היר השא 75 -- ק.146 140. | הלע ; 6
 . 176.-- הלוע 5, 69,193, 232, 681. ינב 1", 5,170. םבינש
 2905, רחא ליאו -- םכילא ג 2. =" העבש| = )א 59/09 ד

 העבשכ +סז6 18% -- תעבשו 4. הנש ינב שבישבכ , 9.
 םכימימת 4, 5, 6, 80, 84, 100, 132, 136, 160, 170 2 226

.1 ,679 ,100 ,260 ,253 

| 

 ןושארה -- | ,5. שדק

 הדובע 109, 676, 679 : קזוזחס

 20. תרלוס וְסָג- | םכינרשע 1%-- םכינורשע 9, % 7
 ;םינרשע ינשו רפל , 157. = םכינרשע ינשו , 109. | ינשו --ו

 1,128. | םבכינרשָע 2"-- םכינורשע 9, 84,129,19- | ושעת
 קזותוס השעת



 תפב

 - - ןורשעו 29 !  םישבכה תרעבשל דחאה שבכל ןורשע .ןורשע%
 ! סככילע .רפכל %%%** דחא םכיזע ריעש%

 שככל ויהי שכמימת ושעת ותחנמו דימתה זרלע

 ; שכהיכסנו

 קדיהי שדק תגרקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו

 העורת םכוי ושעת אל קרדבע זרכאלמ כ כל

 רפ הוהיל חחינ חירל הלע שכתישעו : שככל היהי

 זרעבש הנש ינב שישבכ דחא ליא דחא רקב ןב
 השלש ןמשב קרלולב תרלפ שכתחנמו + סמימה

 דחא ןורשעו : ליאל שכינרשע ינש* רפל םכינרשע
 דחא םשיזע ריעשו ! שםישבכה תעבשל דחאה שבכל
 התחנמו שדחה תלע דבלמ : שכילע רפכל תאטחא
 חירל ססטטפשמכ שהיכסנו התחנמו דימתה זרלעו
 יעיבשה שדחל רושעבו ! קדוהיל קדשא חחינ

 שכיתשפנ תא שתינעו שככל היהי שדק ארקמ הזה
 הוהיל הלע שתברקהו :ושעת אל הכאלמ לרב%
 ינב שכישבכ דחא ליא* דחא רקב ןב רפ חחינ חיר
 תלפ שתחנמו :! שכל ויהי ששמימת העבש קרנש
 םכינרשע ינש* רפל שכינרשע השלש ןמשב הלולב
 תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע* :! דחאה ליאל
 תאטח דבלמ תאטח% דחא סשיזע ריעש% : שכישבכה

 ; שכהיכסנו התחנמו דימתה תלעו שכירפכה
 תגרקמ %%% יעיבשה שדחל וי רשע קרשמהבו

 |: ל ירד

 דחא תאטח < 107. | תראטה , 109 -- תאטהל 0: 60

 3 \ 6 240 א ש א. אאטחז

 ה קו ו תאטחל - - - - - ריעשו 10: 11 דבלמ
 ו - התחנמו - - - - - -

6% | 

 = - - דד דד - - = = - = חחח ח ה 1

 ₪ ר- ₪ ְ  ₪ = ₪ = מ-7 77 2

- 7₪ ₪ ₪ְ7ִ₪ְ ₪ ₪ = = ₪ ₪ ₪7 ₪ 9 

 ןורשע ןורשעו - - - - - - ינשו - - - - - - 4
 7 ד חה ירה 0 ד /

 - --רררררררדררירדדרדהחה תאטחל 6
 - דד -ח חד %היכסנו - - - - -- - 77 ד

 = ₪ 0 0 רש כ ככ ₪ 0 לכ רה כ 0 0 70 0 0 7 5- 7

 קוי, רש ה קוק היצש תו - לכו 8
 כ ל

 = ₪ ₪ ₪ ְ = ה ₪ 7 ₪ ₪ 0

 5 ב -

 - -- הררי דדח רב ככ
 ---- תאטחל - --- - רעשו ----- ג

 בפ ים כ שם כ כ
 = -- הוה -0-0- 0-77 12

 5. צב 1₪ 0710 א.

 . ליא -- ליאו 5.
 .2 ,288 ,13 ,136,170,186 . םםינרשע 1* ₪ 2%--- םכינורשע 64,66. | רפל -- פ ,

 6. דבלמ ע 15 -- דבלמא 4.
 190. שדחה תרלע [טק. ג 5. התחנמו 1" 6%
 םכתחנמו 176. התחנמו דימתה תלעו , 6.189. | תלעו-- תלועו
 60, 84,129,193,680. םכהיכסנו --י , 282 -- תחנמו םכהיכסנו

 199. | םבטפשמכ , 184 -- 5 7. חוחינ 4, זז, 4

 7. רשעבו 108,100,111,181,286. יעיבשה -- יעבשה 43

 הוה ,109.  ארקמ הזה -- כי הזה
 ארקמ אוה םכירופכ 107. | םככיתשפנ תרא םכתינעו , +.

 םכתינעו -- םכתיניעו 69, 674. | חרא . 9. | םבכיתשפנ -- שב 1

 אה. ]ות. זס: -- םככיתושפנ 0, 84,129, 193.  הכאלמ -- תכאלמ
 69. אל ק.148 0.

 8. םכתברקהו -- םכת , 140 -- םכ , 19 -- םכתברקהו שםכויב
 69. הלוע 84,1סָנ ג עפ 10%.  הוהיל , 144. | חחינ חיר הוהיל

 ₪ הוהיל חחינ חירל 5. = חחינ חיר 190. = חיר -- חירל
 18, 84,150, 600 תג. קזנתוס 75. | חחינ --' 12% -- חוחינ

 6. ןב ;5.  דחא רקב ןב < רקב ןב דחא 80.  דחא

 ליא -- ליאו 181,193, 248. | דחא 2", 224. - העבש %--

 תלע , זוז --תלוע 6

 - םכמימת , 132 -- םכימימת 1, 4, 0, 69. 80 5", 0

161,152,170, 103; 248, 251, 260, 674; 1076 4 

 8,9. ןמשב - - - שככל טק. 28 2.
 9. .תרלופ ֶסָג.- | םפינרשע 1*-- םכינורשע 9, 2
 170,1ףג,674--נ 107. | םכינרשע ינש רפל 14. | ינש -

 ינשו 5, ), 18, 60, 80, 84,181, 103, 226, 674 ; קעותס %

 םכינרשע 2"-- םכינורשע ף, 18, 84, ,,, 1

 דחאה , 1099. |. הלולב 88 ןורשע 2" 60. 10 1טק. 4 4
 זס. ןורשע ז"--ו , 1,5,17,212--|]ורשעו 158,181 --אןורשע
 69. | ןורשע ןורשע -- דחא ןרשעו ף,109. | ןורשע 27--ו , ₪

 17,190.242. . םנישבבה -- = 176.

 ז1. ריעש -- ריעשו 7, 60,100,181 -- ע טק. 1 .

 םכיזע , 75. | תאטח 1%-- תאטחל 17, 60, 80, 84,136 ; קזווס
 120.  תאטח דבלמ 02,146. 75. | םכירפכה תאטח דבלמ תאטח
 טק. 45 ף. | םכירפכה ---םכירופיכה 193 -- םכירופכה 5%
 17: 69: 75, 84,108, 109, 111, 132, 16, 232 ;. קז!תס 12% --

 םכ , 19 -- םכירפיכה 674. | דימתה תלעו , 190. | תרלועו
 193, 246 ; קתנמס 170. | התחנמו --'נמו 9% -- םכתחנמו 2

 106 4. | םבהיכסנו -- * \ 271, 270, 282 -- םכהיכסינו 9 4

 12. השמחבו קתווס רשאבו - | םכי -- םב 6 ל 9.
 יעבשה 17ס. | ארקמ -- ארקמ הזה ף,190 -- רק טק. 8 7

 - - י'עיבשה הזה

2 

3 
 4. שבכל 0:6 םבישבכל .

 5. בבילע רפכל , 7. 7. שבביתושפנ
 8. ליאו -- ו. 61, 64: 65, 66,127,193. | םבמימת -- ת ,.

 9. םכינרשע 1% 6 2"-- םכינורשע 4.
 . םםירופכה 27- 12. השמחבו -- השמח אבו 1. 1

 אפ
 20. ןורשע 1" , 184 -- 106, 107, 100, 212 -- ןרשעו 7.
 ןורשע 2"-- ו 7 106, 107,100, 232. | שבכל --שבבל השעת

 17,18. י םכישבכה תעבשל -- שבכילע רפכל 4
 40. ריעש -- ריעשו 17, 0, 114 דחא ,

 189 -- תראטחל דחא 17: 95,615: קממס נ [סז6 0
 םככילע רפכל -- ילע רפ טק. 135 1.

 11. תלוע 15.18, 75.109,186.  ותחנמו -- שכתחנמו 61
 -- התחנמו 681. | ושעת 06 דחא תא ושעת ף. םבימימח

 40 5 9, 14, 18. 69: ה +8
 וקס,1ף0,193, 253, 260: 674: קזותוס 75 ; !סזש6 160

 1. שדחבו -ו . 9 - 07261. 128 - שארה שדחבו 4

 שדק ,110. | םככל ,ז7. | הדובע 84. | םבוי ושעת , 104 --
 18 - םככל היהי העורת םכוי , 8.

 2. הלוע 12 604 חוחינ 1:02. | הנש -- (8) - - הוהיל
 נק. 4 - רפ קוותוס םכירפ 71. ליא דחא רקב ןב רפ
 נק, מ. 02. וןב םקמס מב 10727 רקב זס רח יי

 ו, ליא -- ליאו 4, 18. העבש 918 .
 םכימימת 4, 9, 69: 80, 84, 107, 100, 129, 132, 2, 0

-4 ,200 ,253 :240 :181,103 
 3. 60. 5 6. | תלס -- תלוס זֶפָג -- ה םבהיבסנו .

 הלולב , 110. | םכינרשע 1%-- ש , 170 -- םכינורשע 9, 69 9
 1:20,132,1ֶסָג. רפל 69. | ינש -- ינשו דחאה 69 -- ינשו =
 9:18, 84,80,112,150,181,186,1ף3: 223,674. םכינרשע 2"

 -- םכינורשע 9 84, 120, 1322 4 ליאל , 1 -- רחאה ליאל

 ושעת ,.
 4. ןרשעו 109,186,244. - דחא ןורשעו קזותס ןורשע ןורשע

 177.  דחאה -- כל דחאה וס. תעבשל קזותוס תעבשלו 6.
 ף. 60. 008 06. | ריעשו -- ו , 2 108, 1%

 289 ₪ ; קזנתס 82 ; תגתס םכיזע ,( 07, 6.
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 ושעת אל קרדבע זרכאלמ 'רכ שככל קריהי שדק
 הלע שכתברקהו : שימי תעבש הוהיל גח שכתגחו
 רשע השלש רקב ינב שירפ הוהיל חחינ חיר השא
 רשע קרעברא קדנש ינב זכישבכ םכינש זכ%ליא
 ןמשב הלולב תלפ שכתחנמו + *** ויהי שכמימת
 שכירפ< רשע השלשל דחאה רפל םכינרשע השלש
 ןורשעו ! שכאליאה ינשל דחאה ליאל םכינרשע ינש%

 םישבכ% רשע קרעבראל דחאה שבכל ןורשע
 תלע דבלמ תאטחא דחא םכיזע ריעשו =: 4%

 שכירפ ינשה סכויבו ! ה*כסנו התחנמ% דימתה
 ינב םשפישבכ שכינש ש*ליא רשע םינש רקב ינב

 שכהיכסנו שכתחנמו : שמימת רשע העברא ;דנש
 ! טפשמב טכרפסמב םכישבכלו שכ%ליאל .םכירפל
 רימתה תרלע דבלמ עתראטהא דחא סכיזע ריעשו
 יתשע סכירפ ישילשה :כויבו ! שפהיכסנו התחנמו

 רשע העברא הנש ינב םפישבכ שכינש שכ*ליא רשע

 ש %ליאל םשכירפל שכהיכסנו שכתחנמו = ! שםמימת
 תאטח *%%*% ריעשו ! טפשמכ שכרפסמב שכישבכלו
 ! ;ר*אכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא

 שכישבכ זוכינש שכ*ליא הרשע וכירפ יעיברה זכויבו
 םכהיכפנו שתחנמא : םפמימת רשע העברא הנש ינב

 ! טפשמב שכרפסמב שישבכלו ש*%ליאל םכירפל
 דימתה תרלע דבלמ תראטה% דחא םיוע ריעשו
 העשת זכירפ ישימחה םכויבו |! האכסנו התחנמ%
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 18. םכליאל -- םביליאל 116,260 ; קוס 7% -- םבילאל
 18, 60, 80, 10,112, 150, 152,181,191, 674 -- םבליאלו

 םכרפסמב =- ר , 186 -- םכרפסמב 1. 0
 19. תאטח דחא םכיוע 94. | תראטה -- תראטחל 60,

 תלוע 69, 84,193.  התחנמו -- ו . 89 -- םכתחנמו 22120, 10
 קוס 109 -- התחהנמוו םכהיכסנו -- הכסנו 69, 4:

 קוותס 5, 107 ; םטתס 161 -- 10. 78. 4.

 20. ישלשה 181. | םכליא -- םביליאל 89 -- םביליא 6
 151,260, 282 =- םכילא 1: 4: 9, 84, 100, 120, 132, 12, סב,

 674: קעומס רשע ,4 םכימימת 4, 6, 80, 4. זס

 128,112,126,152,181,100, 103, 252, 260,674: קוס 7.

 214 620. םכהיכפנו םכתחנמו עוגתמס ןוהיכסנו ןוהתחנמו

 5: | םבירפל -- ₪כ ; 18%. | םבליאל -- םכיליאל 260, 601 ;

 קז1תוס 75 -- םבילאל 4: 5: 0; 80, 100,132, 81, 193, 80

 290, 674. \ שברפסמב -- םברפסמב 75. | טפשמב -- אטפשמכ
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 22. (20זה. , + ריעשו -- םכיזע ריעשו 107, זצ זז

 דחא תאטח < תאטח דחא 107,103 -- תאטה דחא ח 100 --

 דחא תאטה דחא :זנ. | תאטח ₪ק.:36 זֶדָּג- | תלע -- תלוע

 193. | דימתה , 15. התחנמו -- ו \ 19-- !06 םכתחנמו 4

 הכסנו -- םכהיכסנו 13 ; קונוס ז 4

 21. ₪0. 10. | הרשע -- הרשע ברא 81 -- טק.

 םכליא -- םכיליא 5, 80, 260 -- םבילא , 52
 193: 674. | הנש --הנשב זסֶק. 4 רשע העברא , 15. = םכימימת
 1נ 4: 5: 6: 17, 80, 84, 100, 125, ,,1 193, 2

4 260 

 24. 0. , 19.  םכתחנמ -- תלס םכתחנמו 80 -- םכתחנמו

7 .99 .95 .59 .54 :75 :69 :9 :6 40 
 181,196,199,674 ג קזותוס 107,168 -- םכתהנמא 24

 םבהיכסנו --* \ 271,279, 282. | םבירפל , 7%. = םכליאל -- םב ,
 נפו -- םבולאל םכליאל 7% -- סמב ליאל 1% -- םבולואל
 9% 1 46 -- םבולאל 1: 4: 9: 69: 84, 1012, 1

.4 ,280 

 25. (יסתו , 9. םכוןע . .2 תאטח דחא א דחא תאטח

 132,244. | דחא ;109. | תאטה -- תאטהל 1, 4: קזותס ב
 תרלע -- תלוע 69: 84, 1ב ; 06 12%. | התחנמ -- התחנמו
 התחנמו גו: -- התחנמו 6ֶָפ, 80, 84, 109. 132, 1ס3ָ, 100, 674

 תטגס 7.

 26. ישמחה -ָס, 7%, 80, ,,% ו

 170,ו81,זפו,2%3,260, 286,674: !סחש 12%.  העשת --הרשע

 95 5 !טוטט 100. = םבליא -- םביליא 6 -- םבילא 1 4, 9: 69: 75%

 אא[.

 עב תז₪ ה 4

 3גאגתו א טאי

 ו... 3

 ו 22 = כ כ ש 5 6 םיליא

 -- רה הד הד הרה !םכל----- 4
 שיופה - ------הררררהירר ד ההד

 = 5 5 !םילאה ---- 77-77 7- ינשו 5
 םישבכה -------7--הררדחפחה ה
 - רד < תאטחל - - - -- 7-7 !םהיכסנו 6
 - הררה ! היכפנו התחנמו ---- 7

 + - קכולוא ב= שה ו

18 "7 

 וו וכ כ כיב .- בו בב הפלא ל .ם/כנ =

 - רד ההד תראטהל -------- 9
 - רה דרה דד הח ! *היכסנו = - - - 90

 ו ןש -/ש 2/2 ₪ 57 5 שיליא = - -

 שילאל - - - 7-7 7-77 הד 21

 דחא םיזע = - ---- --ַ- הרה ה 22
 ! קדיכסנו - - =< ---7 77 - תאטחל

 = ₪ 5-7 - - םילוא = 2-27 2-73
 ווד כנסו == ב שוד כ ו = ₪ = = 24

 ---רר-רדרדדדחהח םיליאל - - - -
 --רדהר ה ה חח ןראטהל -----7-- 5

 ור ה תה ה רח ! היכסנו התחחנמו 6

5 

 14. תלפ ₪ק.138 65. | םםינרשע 1" 6 2"-- םבינורשע 6

4% 

 1%. העבראל -- ל , 61. | םכהיפסנו ,
 16, םכי\ע 016 םבירפ 4.

 . יתשע -- התשע 24

 22. תאטהל -- תתטחל 363 0
 . ,=בירכ \ 64-

 21. םבהיכסנו =- ל 4.
 22. הרשע , 64-

 אעפתב

 שככל ,9. | הדובע 2,193: 244, 271, 282, 29 4.
 ושעת אל ,1689. םכתגחו -- םכתגהו טחו 1%6 --םכתונחו וקחו

 129 -- ותא םכתגחו 18, 86, 09 -- םכתונהו 9, 12
 ד הלע - ה 59 == הוחיל הלע 109 -- הלוע 75

 שא , 199 -- הוהיל השא 5,146--השאל 75.  חוחינ 1
 קמתמס 170. השלש -- ה ,170. | םבליא -- םביליא 116 2
 260, 135 : קזוזגס 168 -- םכילא 5% 69, 80, 2
 190,196: 244: 355: 674 -- םכ ₪טק.ז85 82. | םבמימת , 84--
 םכימימת 4. 9: 09 80, 107, 100, 132, 136, 152, 181, 101, 0

 253, 200, 335: 674: !ס6 82. ויהי. :
 14. םכתחנמו קוופגס ןוהתחנמו 150. | תלוס ֶסָג.- א הלולב -

 ?שב 181. | ןמשב ,166. | השלש -- השלש ינמל 4.
 ?בינרשע 1" < 2"-- םכינורשע ס, 17, 84, 129 2

 השלשל דחאה רפל ₪0ק.זג6 80 דחאה 1
 השלשל -- ה , 8מ.1:ם. 162. - ינש --ינשו 0,188. ליאל --
 ליאלו 6. | ינשל (סע6 ינשלו 108 -- דחאה ינשל 1פפ. | םכליאה

 -- םבוליאה 80,136, 212, 260 ; קזומס 168 -- םבכילאה 4,

 69, 107, 109, 120, 132, 150,193, 674 -- לאה 8. 11. 2.
 1%. ןורשעו , 193,199 -- ןורשע 181, 674 -- ןרשעו

 212, 23, 260, 600 וגז. ןורשע -- ו \ 5, 15, 69 4

 ' 232, 203 0. העבראל -- תעבראל 4. רשע , 9.

 16. ריעשו -- \  5 םביזיע 22 תאטח דחא םכיזע ₪
 שביזע דחא תאטה ף. | תאטח -- תאטחל 4, 60: 75: 860 2.
 תלוע 69, 84, 109, 129, - התחנמ -- התחנמו 2

 | 84,100,129,112: 226, 6743 קממס 107. | הכסנו -- שכהיכסנו

.220 
 17. ינישה 80, - רקב ינב , 7. רשע םבינש ,

 תבינש -- םכ , 107 -- םבוליא םכינש 199. | םכינש םכליא רשע ,
 12ף.  םבליא -- םכילוא 136, 260 ; קנתוס 78 -- םבילא 4
 9 198, 60, 80,100,132,150,152,193, 244,674. | םכישבכ ו.
 עגה :זנ. | םכימימת 4, 6, 60, 80, 84, 107, 109 2

106 :074 ,260 ,253 ,249 ,181,193 



 פש

 רשע קדעברא קדנש ינב םישבכ םינש ש%ליא
 שם %ליאל םכירפל םהיכסנו שתחנמו |: שמימת

 תאטח %%%* ריעשו + טפשמכ שכרפטמב םכישבכלו
 ! קר*אכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא

 שכישבכ שכינש שכאליא קדנמש שכירפ יששה זכויבו

 קכהיכסנו שכתזונמו ! שמימת רשע העברא הנש ינב
 ! טפשמב סכרפסמב שישבכלו םשכ%ליאל סכירפל
 דימתה זרלע דבלמ דחא זראטה %*%%% ריעשו

 העבש שכירפ יעיבשה זםכויבו =: היכסנו התחנמא
 רשע קדעברא קדנש ינב שישבכ ופינש ש*ליא

 ם2% ליאל םכירפל םשכה*כסנו שכתחנמו + שסמימת
 ש%%%- ריעשו ! שטפשמכ םכרפסמב \ ססישבכלו

 : האכסנו התחנמ% דימתה תלע דבלמ דחא תאטח
 הדבע תכאלמ לכ שככל היהת תרצע ינימשה םכויב*

 הוהיל חחינ חיר השא הלע שכתברקהו : ושעת אל
 ! סכמימת העבש הנש ינב שישבכ דחא ליא דחא רפ
 טכרפסמב םכישבכלו ליאל רפל םכהיכסנו שכתחנמא

 זרלע דבלמ דחא תאטח *%*%** ריעשו :! טפשמכ

 קדוהיל ושעת קדלא |: קד*כסנו התחנמו דימתה
 שככיתלעל םככיתבדנו שככירדנמ .דבל - שככידעומב
 : סככימלשלו סככיכסנלו שככיתחנמלו

 ע כב

,244 ,226 ,223 ,15%,158,160,170,184,190,101,103,196 

6/9 ,603 ,602 ,601 ,288 ,287 ,286 ,28 ,282 ,271 ,264 ,260 

 6 '* ריתי, 674: זנזתס 2, 6, 8, 82, 94,128,140,185 ; םטתס

 --ה תק. 168.  שבירפל 918 132. | םכליאל -- םביליאל 12

 260, 282-- םבילאל 1, 4: 5, 9, 19, +9, %
 ז7ס, 674; קנומס 6. | םכרפסמב -- כ קוס ש ף -- םכ ,(.

 םכטפשמב -- כ 4 52 9 60: 84, 129, 158, 190, 674 -- 6

 וטפשמב 244 -- םכט טק. 248. 82 -- םכטפשמב 600 תוגזַפ. קזותוס
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 24. 0 , 1. ריעשו -- םכיזע ריעשו 17. 69 4.
 דחא תאטח < תאטח דחא 60, 80. | תלוע זֶסָּג. - התחנמ --
 ה 152 -- התחנמו 1, 69, 80, 84,129,136,158. | הכסנו 6

 היבסנו ן

 35. םבויב -- םבויבו 4

 תרצע 5158 4.

 9 - ושעת -- ו טק.ז3 5-

.2 100.14 60.37 

 36. הלוע זֶסָב- א השא ,17,190.  חיר -- חירל 17,984: 6
 190. | הוהיל ,1ף5.  רפ -- רקב ןב רפ 181. | ליא --יא שק.
 +8 3.  םבישבכ -- 2,125.  הנש ,151. .העבש --- העברא
 רשע 1סְק,196, 252 -- ש (גק.ז80 140.  םכימימת 4, 6.9 0

 84, 0,132,136, 181,190,193, 253, 260, 674 [ס0ע6

 37. םבתחנמ -- םכתחנמו 9, 69, 80, 84, 89, 674: קנווס לק
 -- םכתחנמא 4% ליאל רפל תנק,ע4.,. 4 תואל

 ליאלו 5,100.  םכישבכלו -- ו ,170. | םברפסמב --םכירפפמב
 136 -- םכרפסמכ 10). | טפשמב -- םכטפשממכ 1.

 38. ריעשו -- אריעשו 125 -- | טק. 13. 169 -- םכיזע ריעשו

 80.  תאטח ,196. | תלוע וְפָג. | התחנמו -- ו \ 248; תטמס
0 

 29. םבכידעומב --ו , 1: 4, 15, 18, 80, 109. 06

 232 --' ; 173, 239 -- םםכדעומב בכירדנמ =--

 םככיתבדנו - * ,. 4 -- םככיתובדנו 120, 152, 13. 219, 2485, 4

 םככיתלעל -- םככיתולועל זֶפָּג -- םכהיתלעל קעותס 7

 םככיתלועל 674.  םככיתחנמלו --י , 4--פםכ , 152 --םםככיתוחנמלו
 193, קוומס 389 2. םככיכסנלו --ל , 19 -- ) , 194-- םבהיכסנלו
 קונוס 107,132, 244: !סוז6 129 -- םכהיכסינלו 674.  םכבימלשלו

 -- םכ,152-- ל 25 טק 6

 ינימשה -- ינמשה

 הדבע , 84 -- הרובע

 35 תררצע 36 םכתחנמ

 < 69 -- ינו טק. 14

 א שא. אז ,'

 ₪ ס

 2 6 ג

 רש במ .םמ 27 + ₪ םשכיליא

 םילאל -------הררדדד+כ- 3
 דחא ם'ע -- -----ה-דרדרדרדדה
 :קרכפנו -----77777 תאטחל

 םיש4 שב 2 כ ליא וכו פי

 יש = 2 5 סיליאל - - - -

 = = ה ד תאטחל דחא םםוזע - - - -
 ---רררירדירהרה רדר יררחחה התחנמו
 ₪7 ביוב שב עלי צו ו 2 מ שכיליא

 זכיליאל - - - - - - כהוכסנו -- - ----7
 םיע - - - - !אטפשמב ---0--07077 7
 ! היכסנו התחנמו - - - - - - - - תאטחל דחא
 ו - 2 - םכויבו

 -- 7-0 ה ד 777 רה חח זכתחנמו
 2 = ₪ = =. תאטחל דחא םםיזע - - 2-5
 = ₪5 ₪5 5 ₪ ₪ == = = : קריכסנו = = - - -- --

 5 4 גז ה

 41. ריעשו -- ריעשא 1.
 32. יעיבשה -- ישימחה 61. | העבש -- העשת 6.
 34. דימתֶה --י ,61. | התחנמו -- ו 0.

 * 6746. 66 -- !כסנו +

 35. הדבע -- ודבע 6. 46. העבש -- רשא העברא 4

 37. רפל -- שכירפל 61. | ליאל -- םביליאל 1.

 39. םככיתבדנו -- םבכיתבדנמו 66. | םכביתולעל 4.
 םככיתוחנמלו 64.

 היכסנו --

0-8 

 תפתתב

 80, 84,100,129,132,152,193,674. העברא -- רא
 18%. רשע ,9. םכימימת 4, 6, 80, 84,100, 132, 22

 191,1894,193: 253, 2009 674: קוס 4.

 27. םכתחנמו -- \ 81 -- םב טק. 4 םכהיכסנו ==

 ,196 --'.189. | םכירפל 908 17. | םבליאל -- םביליאל 0

 260 -- בילאל 1: 4, 0: 69: 75: 109 120, 112, 150, 193, 4
 674 -- םבלואלו 4-

 29. ריעשו -- םכיוע ריעשו 9, 60,100,1ף%0. | דחא תאטח ₪

 תאטח דחא 9, 6) -- תאטה למ דחא 109 -- דחא תאטח דחא
 זס. | תאטה -- כיוע 5- ז-רלוע 120,193. רימתה -- ת

 גק.13. 102. התחנמו -- ו 80. 4

 29. םבויבו -- שכויבו אאאא אא 7 הנמש םכירפ יששח

 טק. 4. 82. | יששה -- יששה 136 -- 10. ע8. 12%--
 יש (טק,18. 109. | הנמש -- הנומש 2 674 -- הרשע
 17. םבליא -- םכיליא 170, 260 -- םכילא 4 0

 90, 10, 129, 132, 152, 193: 232; 674. | םבינש -- םביתש 5.
 "חנש ינב םכישבכ , 12ף. | הנש , 181 -- םכינש 17. | םכימימת

253 ,103 ,190 ,181 ,116 22 ;100 :107 ,84 ,80 ,9 ,6 ,4 

 674 3 קזנגגס 2.

 == 40. םכתחנמו -- םכ . 69. | םכליאל -- םכ , 191 -- םכיליאל
 90, 107, 260 ; קזותוס 170 --- םבילאל 4, 9, 18.69, 2

 193: 674- םכרפסמב -- =כ , ו.

 41. דחא תאטח -- תאטח דחא םכיזע 69 -- תאטח דחא םביזע
 דחא 4. | תרלוע 60,1פ4 ג קס 82. | התחנמ -- התחנמו 1
 9, 18, 60, 80, 84: 220. היכסנו -- * ; 69 4

 84,107, 221 : קנומס 109 - הי טק. < 4

 42. םבויבו -- ב \ 69. = יעיבשה -- יעיב [טק.1ג. 82.  העבש

 --ע 0.140 82. | םכליא - םביליא 80, 260 -- םבילא םכילא

 109 -- םכילא 1 4:9: 18; 60: 75, 94,112, 170,193, 674-
 העברא -- ה ,14. רשע ,1. םביזכימת 4, 6, 9, 80, 4

.4 260 ,253 ,191,102 ,132 ,100 

 33. םבתחנמו --ו , 81. | םכהכסנו -- םכהיכסנו 1 55
2 0 ,136 ,132 120 ,10 ,107 ,05 :84 ,81 :80 :75 :17.18 



 5 ג[ ג. א שט א. תתתאב 3

 שש אאא

 הוהי הוצ רשא 'רככ לרארשי ינב לא השמ רמאיו

 : השמ זרא

 תוטמה ישאר קרשרפ

 רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר לא .השמ רבדיו

 רדנ רדי יכ שיא ! ץדוה' חדוצ רשא רבדה ?;רז

 ושפנ לרע רפא רסאל קרע*בש עבשה וא הוהיל

 יכ השאו : השעי ויפמ אצאיה לככ וארבד לחי אל

 : הירענב היבא תיבב רפא הרפאו הוהיל רדנ רדת

 קדרסא רשא ה*רסאו קדארדנ זרא קריבא עמשו

 קרירדנ לכ ומקו קריבא קרל שירחהו ?ץרשפנ לע

 שכאו : %םכוקי השפנ לע קדרסא רשא רסא לכו

 קרירדנ לכ .ועמש שסויב קדתא קדיבא *%+* אינה

 קדוהיו *םכוקי אל השפנ לע הרסא רשא הירסאו

 עה םשאו : הדתא קדיבא תשנה יכ קרל חלסו

 רשא היתפש אטבמ וא הילע הירדנו שיאל ;דיהת

 ועמש כויב קרשיא עמשו :ק;רשפנ לע קררפא

 הרפא רשא ה*רסאו הירדנ *% ומקו הל שירחהו

 איני קרשיא עמש םויב שאו !ומאקי השפג רע

 אטבמ תאו הילע רשא קר*רדנ זרא רפהו ;דתוא

 ! קדל חלסי הוהיו השפנ לע הרסא רשא ;ריתפש

 קרשפנ לע קררסא רשא לכ השורגו הנמלא רדנו

 קדרסא וא קדרדנ השיא תיב שכאו :הילע םוקי

 ש*רחהו השיא עמשו ! הע*בשב השפנ לע רפא

 %%רפא לכו הירדנ לכ ומקו ץרתא אינה אל ;רל

 ר*פי רפה שאו : שוקי השפנ לע קדרסא רשא

 תת

 השפנ לע , 6.
 יכ וכ

 הרסא 4. אל ,4.
 בוקי אל 0.

 7. ויה קזנתס היה 71.

 8. 0 , עמשו -- עמשו דו :. השיא -- 1

 161. | ועמש --ורדנ 232. | שירחהו --'י. 168. | הירדנ ומקו

 ןטק.146 1%%.  הירדנ --' ,\ 69 -- רשא הירדנ לכ 7% --הירדנ לכ

 4 9 80 94 166 : סע 193. | הירספאוו +7
6 ,,,,,, ,17 .95 ,80 :84 :81 :75 

 181,186, 103,196, 226, 248 ; קעותס 80 4 399 2, 13, 615 ג

 07066 )4: םטמס 178. | רשא -- הילע רשא גזז. | השפנ לע

 107. ומקי -- םכוקי 9-7 ומוקי 1: 4: 5: 9:72 60. 75: 42 1%

 110, 132,191,196, 232, 248, 260 ; קזותס 94 -- ומאקי

 9. עמש . זז -- עומש 0, 60,108,181,1ס3,237. השיא--

 * 95. 271. = התוא איני -- התא איני התא זז, | התוא -ו

 ד 1 כ 0 0, 15 ז72 092 7 00 4 80; 94, 4% 7

2710 ,260 ,2%3 ,247 ,244 :193 6% .170 ,168 ,160 ,18 ,00 1 

 282, 281, 288, 601,602, 603, 61%; תומס 8,172. | היתפש --

 6.5 שא פל | 96... רהשפנ לע , 6.

 10. הילע םכוקי השפנ לע הרפא רשא לכ השורגו הנמלא רדנו

 -- חלפי הוהיו השפנ לע הרפא רשא לכ השורגו הנמלא רדנ לכ

 הוהיו השפנ לע הרסא רשא לכ השורגו הנמלא רדנו לכ : הל נל
 הילע שכוקי חלפי :07. | הנמלא --ה (טק.136 0. | לכ -- לבב

 10 םכוקי 066 םכוקנ 4.

 זז. השיא -- ' < 69: 83, 89, 120, 155,103 -- נק. זג[\ 2

 הרפא ,15.  רסיא 1,103. לע 58 ףְפ. העבשב -- העובשב
 1 40 50 6: 9: 17: 69: 54: 89, 132, 152, 212, 2), 260 -- םכוקי

 העובשב הילע 129 -- העבשב קי 109 -- עובשב 4

 12. השיא -- * ; 60; 89, 129 -- ההשיא 186 -- םכויב השיא

 ועמש 69 :  קזגוגס 1 שירחהו 1. 4: 6. 9: 15, 17, 84, ד,
 וסק,וס8,1סְ,ווו,וכש,12,וב2,ו36,160,162,1%7,ז8ו,

 193, 196, 226, 251, 253, 200 ; קזותס 75,244. התא אינה אל

 .129. 0 אל -- אלו 60, 80,151,181,106) 212 - ל נק. ג

 1 אינה --י . 249. | התא 107. | ל5כ,168. רפא

 60, 80,ז0ֶפ. | רשא , 80,108. לע הרסא רשא טק. ₪
 הרסא , 6. םבוקי -- םכו טק. א 7.

 הוהיו -- הוהיו

1 

4 

0 

2 

 0 א.

 בר רב רב בב ב ו

 וריי ו ו ו ה

 - רח = ד העובש - - - - -- --

 -רד החד אצט"ה - - ןץרבד - - - -

 -רד דד ה הרפאו הררנ -- ---- 77 ד

 ו שירח*| - - - - -

 = כ-5 !)מוןל - -- 7-77 רשא הירפאו

 -₪ ₪ ₪ הדחה ההם אני אאנה - -

 5 פופ" = - ₪ נח ה רנח ה חום ה

 - רח חחח חחח חהחהחד אצנה - - - 7 7₪ -

 ---ד- הירסאו - - - לכ- -- 07777
 אנה - - - ד דחה חד ו

 אטבמ ןא - - - - - קדחירדנ - - - - - קרת*%א

 שירחהו - - - - - - הערב שב = = =-ם-"=

 הירסא - - - - - -- 7 ה ד אאנה - - -

 רפי - - - - - ?ןמוק - - - -- 77777

 5 ב צ הג < זז ₪

 ז . ינב לא -- ינבל 4. 2. ינבל -- ינב לא 7.
 5. שירחו -- שירחהו 64, 127, 4

 6. אנה :%-- אינה 65. איני 4, ,,1
 הוהי -- הוחיו 6קס. | אנה יכ קננמס רדנ לכ 64. = אנה 2"
 -- אינה 6 14 7. וא -- םכא 6.

 9. שירחהו -- ה ,\ 61, 6%, 197 0.
 ף. אינה --חיני 64. -- איני

 זז. העובשב -- ו , 34.

 12. אל נק. 4 1.

 הירסא לכו -- הירסאו .

 ריפהו 64.65, 14.

 אינה 61, 63: 64, 65, 60, 181, 107, 1.

 הרפא -- הרשא 14

 עפפתב

 1. רמאיו -- רבדיו 104. | לא , 100. | לארשי -- לארשי אשי
 107. | לככ 0 190. | תא -- לא 300, 600 תג.

 2. ישאר לא השמ רבדיו 11. תוגנסנ!ל. 120. = רבדיו ץסא תוג-
 ךסצ) 60 010808 ; 102, 116 -- 1190: 015, ,,

00'1 ,286 ,284 ,28 ,2 ,278 ,277 ,271 ,260 ,177 ,161,170 
 -- 69,104. השמ -- השמ הוהי 19 -- השמ לא 6.

 ינבל -- ל . 193 - נב לא הוהי טק. 4 4.

 1. שיא 28 109. | רודי 9, 69,193. - .עבשה -- העבשה ₪.
 העבש -- העבשה 19 -- העובש 1: 42 %נ 6, 9, 15, 17, 00 42

2470 ,212 ,226 ,210 ,1 ,107,100,120,132,150,152,155,181 
 249,252: קזומס 4, 389 2: 106 רופאל

 רסיא 69,10ְס. | ושפנ -- השפנ קתותגס 84: (סד<
 אל ושפנ , 89- | אל -- אלו 60. 84: קנת 75. | ורבד -- תרא

 ורבד . אצויה ף, 80, 108, 100, 129, 193, 252, 253, 4.
 . השעי טס. 285 י

 4. רדת -- דדת 260. | רדנ ,1וסָג. | רפא -- הרפא
 היבא , 244. = הירוענב 9, 60: 75, 129, 155, 193: 232, 252, 260;

 קצותוס 200-

 5. היבא 1", 0-
 השפנ לע , 18. | שירחהו -- ו ,6.

 -'% רפא -- רסיא 9, 10, 1ףָ-- | ומוקי
 6. התא 1", 129 -- התוא קעותוס 2. םבויְב קזותוס םבויכ

 נגנז. - הירדנ --י269. - הירסאו -- 066 129,186 \ 

 הרסא ,זזזנ -- הרשא קזנווגפ
 היבא 2" , 0 | הרב



 פפה

 הירדנל היתפש אצומ לכ .ועמש זכויב השיא שכתא
 חלסי הוהיו שכרפה השיא *סוק אל השפנ רסאלו

 השיא שפנ תאנעל רסא תע*בש לכו רדנ לכ !הל
 קדל שירחי ש*רחה םכאו |: ונראפי השיאו ונמיקי
 וא קדירדנ לכ עזרא ופיקהו שו לא םוימ קרשיא
 שארחה יכ שכתא םכיקה הילע רשא הירסא לכ תא
 ירחא שכתא ר%פי רפה םכאו :ועמש םפויב קרל
 הוצ רשא שיקחה הלא :הנוע זרא אשנו ועמש

 ותבל בא ןיב* ותשאל שיא ןיב השמ זרא ;דוהי
 : קריבא תיב* הירענב

0 

 ינב תרמקנ שכקנ ! רמאל קרשמ "לא קדוהי רבדי"ו
 : ךימע לרא ףסאת רחא* םכינידמה זראמ רארשי
 שכתאמ וצלחה רמאל שעה לא קרשמ רבדיו
 קדוהי רמקנ תרתל ןידמ רע ויהיו אבצל שכישנא
 לארשי תוטמ לכל הטמל ףלא הטמל ףלא :  ןידמב
 הטמל ףלא לארשי יפלאמ ורפמיו : אבצל וחלשת
 השמ שתא חלשיו !אבצ יצולח ףלא רשע םינש
 רזעלא ןב סחניפ תראו שכתא תצבצל קדטמל ףלא
 !:ודיב העורתה תורצצחו שדקה ילכו אבצל ןהכה
 וגרהיו השמ תא הוה' הוצ רשאכ ןידמ לע ואבציו
 תא שכהיללח לע וגרה ןידמ יכלמ תאו :רכז לכ
 תשמח עבר תאו רוח תאו רוצ תאו שקר תאו יוא
 : ברחב- וגרה .רועב ןב שסעלב תראו ןירמ כ
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 רשא קנומס השא 4.
 ןיב 2%-- ןיבו 69--י .170. | ותבל
 הירוענב 4, 9, 09: 75, 193:;129; 4

 17. םכיקחה -- םבכיקוחהה
 הוהי , 15. | שיא 9.

 קוגגגס ותיבל 6.

 1. רבדיו קנס 215 107. לא -- לא די 0.
 2. זרמקנ -- תמקנ תא 2 (סד6 128. | תאמ לארש*

 ע15 199. | םסינידמה -- םכנדמה 120 -- םכיניידמה 136, 191 =
 םכינידמה פנב 156--=םכ , 170 -- קנווס םכינידמב 18.  רחא --

 רחאו 181, 6894'ע. ךימע -- * \ 1, 4 75. 80, 81, 0
(220,230,248,261 ,212,213 (129,132,116,158,177,193,196 

.471 ,448 .438 :435 :423 :411 .36% .369 ,367 .340 ,335 :330 :253 
79 ,564 .562 ,532 ,529 ,528 ,523 ,519 ,488 ,482 ,481 ,476 :474 

 569: 570, 588; 597: 606 : קזגגס 576 ; 10116 181, 4789, 4

 4. רמאל םכעה לא ₪ םכעה לא רמאל 109 -- , 199.  רמאל
 4177. | םבבתאמ -- כ , 106 -- םככתיאמ 260 -- אבצל 4.

 ןירימב 9.
 4. הטמל ףלא 2", 109. 5  תרוטמ --ו,18. | לארשי =

 'רשי

 5. לארשי -- ל ;18. = הטמל -- ה , תח.]גם. ג%2. - םכינש
 סא תרינש 84. | רשע ;69.- | 'צולח --ו, 1,109.  אבצ

 -- אבצו 6

 6. השמ , 194,18%. | אבצל -- םכתא אבצל 75. | םכתא 2"
 א69. | תאו םכתא , 242. | סחניפ -- * \ 1: 42 5: 0: 19. 609

 90, 8ז, 84, 108, 10, 120, 112, 151,168,170,% 222, 6

 244, 248, 601, - ןהכה -- ןהכה ןרהא ןב 69 -- כה טק.
 13: 4 ילכו קזנתגס הילכו 10% -- בהוה ילכו 7.

 1-רורצצחו -- תררצצהו 1, 5: 0, 17, 19, 80, 8, 104, 100 4

 150,155, 178,196, 248, 252, 2%6 ; תטת6 04 -- תורצוצהו 5,
 זגו,193, 260: קזומס, 6 -- תרצצהב 10166

 7. רשאכ 218 4. הוהי , 1 השמ תא , 109 -- ותא
 5. השמ ,150,18ז:. רכז לכ וגרהיו , 4.

 8. ןידמ יכלמ -- יכאלמ 129. | םכהיללח -- םכהללחה 69 -=
 טק. 84< 4 תא ,- תקר =-.םכקר 4 1 5 =

 םכקיר 6. תאו רוצ , רוצ -- ו 239 -- ר
 1 תאו 4%-- ! \ 107, 100, 19 תראו 4" 5.
 תראו רוח ,18946. | עבר -- עבר רוצ 69. | וגרה -- - תאו .
 9. | רועב ןב =-רועב ןב ןידמ יכלמ תשמח 1. וגרה 2%'--

 ו.244. | ברחב -- ברחבא 6

 44 6 א ץטא. א.

 - - 7-77 777 ד ומוק - - - - 7 = = =
 - < - - תונעל - - תעובש - - -- - 0-5 4
 2 --- שרח*א שאו !ונרפ ----- - 5

 = 2 ₪ הק ש%קהו - - 0-77 0-7 -

 שירחא --י== = קכ*ק = ו כ =

 == ךיפ = < = 45 = -<-7 -הה 06

 - הרי ד רח הכח ָע------7-7 7
 - ד חח 7בו - - 7-77 2 ₪---הד

 - - - תיבב - - - =

1 ₪ 2 0 

5 2 

 !:ךאמע - - -- - רחאו - 2 -- 7-77 -
 שי 3

 ב שו --רדדדד

 כב םכ = ₪2 2 ₪2 ₪2 2 יש ₪2 2 2 2 ₪2 5 שי ב ב כ 4

5 -- = ₪ ₪ ₪ 0 0 = 

 ב ב ו 6

 - תי כת >
 .- כ = == = = 0 רש 0 0 0 0-2 = הש = == = 7

 ו ו

 ל 2 218 91 א.

 = = ₪ 0 ₪5 שש ₪ עמ 5 | 5 | 5 5 ₪5 א ₪5 ₪5 מ אפ

 5 21 ב4

 11. ריפי , 66. | םכרפה -- םכריפה 61, 61; 64, 181,221 --
 =בהריפי 7

 14. [ררעובש -- ו , 1

 15. שירח 1%-- שירחה 61, 63, 64, 6%, 66,181, 1.

 םכקהו -- םכיקהו 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 194, 1.
 רשא -- ש קמתס מ 127. | שבקה -- םביקי 127,183 ---
 םכיקה 61,623, 64, 65,66.  שירח 2"-- שיחה 4%

14 ,127,183 ,66 ,65 

 17. ןיב -- ןיאב 4.

 . וצילחה 61, 61, 66; 66,127,181, +

 . רורצצחו 61, 64, 64, 66, 127,184, 1.
 7. וגרהיו -- ה ,1-

5 

 8. רוח -= רוע <.

 עע תתי

 12. םבתא -- םכתוא 18 -- התא 129. | םבויב 2.14:
 ועמש -- ועמוש ף. = אצומ . 89 -- ו . 219. | רסאלו -- רסיאלו

 9 -- רשאלו קוס 7. פוקי == =כו טס. ג. 7.
 השיא 2%--' .81,109.  םםרפה <- םכריפה 80 -- םכרפו 4

 4 לכ 1%-- לכא 24. לכו = 1 . 2 תעובש ::

 17, 984,107,129,132,150,158,181,1ס3,251,260 ג קזותוס

 רקיא 80,151,193, 253.  תונעל 4. 5, 9: 69, 75, 84, 106,107
 108, וזוג, 120,112, 136,150, 10, 226, 210, 26%, 260, 00.

 | קצנתס ף4: 1085 השיא -- רפי השיאו השא ג
 ונרפי השיאו ונמיקי ₪ ונמיקי השיאו ונירפי 152. = ונמיקי --- ונימיקי
 193 -- ונרפי 7. השיאו --' . 100, 132,181. | ןנריפי 5

 84 95, 167, 129, 112, 193, 196, 600 תתזַק.

 1%. שרחה -- שירחהת 2-2 שרחי :. 5

,5 489 ,260 ,253 ,240 ,244 ,196 ,181,186 ,120,135,150 

 הל ,80. | השיא -- * ;9 -- םבריפה השיא 80. | םבוי לא
 ועמש 10 -- טק. 5 103. | תרא 17.18. וא -- תא 6.

 הירפא -- הירפא הירדנ 6)- | םכתא םבכיקה \ 69. | םביקה --
 םכיקהו 196. | םכתא ; 75 -- התא 128. 'יכ,13%.  שרחה 2"

 -- שירחה 1, 52 60 0: 14: 15, 17 69, 75, 91, 7, 2

 128,112,136,150,196, 253, 260, 282 ; קתותס 80. הל 6.
 16. רפה ₪ק.136 101. | םכתא -- הל 4 -- התא 600 7

 ירחא -- י , 80 -- ירח טק. זגח 5.



 5 כב

 עראו ספט זראו ןידמ ישנ תא לארשי ינב ובשיו
 שליח לכ תראו שכהאנקמ לכ תראו שתמהב לכ

 ללכ תראו שכתבשומב םכהירע לכ זראו |: ווזב

 תראו ללשה לכ, תא וחקיו :! שאב ופרש שכתריט

 קדשמ לא וא*%ביו + המהבבו שכדאב חוקלמה לכ

 זרא לארשי ינב זרדע %% לאו ןהכה רזעלא ראו

 ללא קדנחמה לא ללשה תאו חוקלמה תאו יבשה

 ואציו ! וח*ר' ןדרי לע רשא באומ תרברע

 סכתארקל קרדעה יאישנ לכו ןהכה רזעלאו זדשמ

 ליחה ידוקפ לע השמ ףצקיו ! ;דנחמל ץוחמ לא

 :המחלמה אבצמ זכיאבה תואמה ירשו םיפלאה ירש

 ! קרבקנ לכ שת"חה %%% קדשמ שכהילא רמאיו

 רפמל םכעלב רבדב ללארשי ינבל ויה קרנה *ןה

 זרדעב קדפגמה יהתו רועפ רבד לע ;דוהיב 'לעמ

 תעדי השא לכו ףטב רכז לכ וגרה התעו :הוהו

 רשא טכישנב ףטה לכו : וגרה רכז בכשמל שיא

 %%% ונח םכתאו : שכל ויחה רכז בכשמ ועדי אל

 ללכו שפנ גרה לכ כימי תרעבש קדנחמל ץוחמ
 יעיבשה זכויבו ישילשה םכויב ואטחתת ללחב עגנ%

 ילכו רוע ילכ לכו דגב לכו + שםכ*יבשו שתא

 % % % % % !ואטחתת ץע ילכ לכו םיזע השעמ

 3% % % % % % % % % 9% ל ל צל 33% %

 % % ל < < < ל % % % % % % * + % < + א

 % % % ל % % * ל % א % % ל % + % % % *%

 % % % % % ל % % % ל ל ל ל %< + + + %+ %

 לכא ןהכה רזעלא רמאיו % % % % % % % %

 די זס א 8. עכו

 120, 132, 150, 176, 181, 184, 106, 100, 226, 0 61%: קתותוס

 128: םגמס 170.  חוקלמה -- ו , 1:49: 69 17

 1704. לא 2"-- ל 1גק. 4. 24 הנחמה לא , 2.

 ןהת 6 לו הנחמה טק.

 12% -- ה 1% טק. 0. תרברע -- תוברע 45 7

6 2 ,,, ,107 09 ,84 :75 :69 ,18 

 244 247, 248, 240, 200 ; קזותס 04,12ף% -- ת קומס ו 2--ך

 (טק.1. 146. | באומ --ו 80.  רשא \ 69 -- טק. 148 02

 וחרי -- וחירי 0, 84, 120, 103 -- רמאל :וחירי 0.

 ז 1. ואציו -- אציוו 84. | השמ , 189-- תדע לכ 18-- שמ לכ

 107. רזעלאו -- ו , 189. | ןהכה רזעלאו 0ק.148 ף. | יאישנ לכו
 =- יאישנו 220 -- !א'שנ8א 4 הדעה -- הרעה לארשי זז.

 14. ףוצקיו 9, 109, 129. 193: 244. = לע \ 4 - קזג מס לעו 2

 =- לא !סח6 99. | ידוקפ -- ו 1:5, 917, 18, 80, 81, 4, ז07

 10,136,150,196. | םכיפלאה -- ה . 75 -- םםיפלאה תואמה

 1ו1נ -- םב ק.ז8₪ 9. ירשו ,4--1ו.9. | תואמה -ו ,

 80 -- תואמהו 4. | םכיאבה לג

 ז 6. רמאיו ₪13 150. | כהילא = ' \ 1 20.40 5 6: 15: 19, 759

 82, 84, 10ֶק, 108, 111, 12%. 2 ז52,158.175,186 169

 244% 252: 270, 480 15, 61% ; םתותמוס 177 ; תטחס 128, 1

 השמ םכהילא < םבהילא השמ 81 -- םכהלא השמ ג,
 כת ה ה לב

 16. הנה ; 69,166. ויה ,129. | לארשי ינבל , 252. | ינבל
 -- ינבלא 6. | םכעלב רבדב , 170. | רבדב -- ד ₪2. 9: ּפ

 -- ₪6 רבדכ 84. | רפמל -- רופמל 9, 129 -- לועמל
 לעמ -- עמ טס, 8

 17. שיא תעדי השא טק. תג ז73. | שיא תעדי --השא תעדי
 שיא 152.  תערי \ 109 -- תעדוי 9, 69, 108,132: קזומס 4.

 18. ףטה טו 69. | ועדי -- עדוי 226. | בכשמ -- בכשמל שיא
 04. ויחה וסע ווחה %-

 19. םכיִמי תעבש לוג :00. | רוה 6 עבונ 3

 219.  'שילשה -- אישילשה זזז -- ישלשה
 20, לכו 1%-- ו ,- ילב ד רוע ילכ 6

 1 28 -- ילכ ץע ילכ לכו , 202.

 א שש
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 -- ד הדחה םהינקמ - - 7-7 7777 ד

 - - ה ד איבה - 5-7 777 חאקלמה - =
 -- ההדחה זרדע לכ ------- ההד
 יי - חאקלמה - - - - =
 +אציו ! וחיי - - -- 7077777

 וקו ןשי - רובד יב כ

 הבקנ - - - - - - - המל חחשמ - - --- -
 -- 7 ד ד דד ד הד רה 7 חה ח : הנה

 שככל - - - - - - - ץחא - - - 7-77 ה

 - הררה ריר ריר ירדחהח עגנה
 -- רה ה ה 77 ה הה : טפכתיבשו - - -
 הו + וו =-ה-ש - עב ב-5 ₪ למ
 עכיאבה קצבצה ישנא לא רמא ןהכה רזעלא 'רא
 : הוה! קדוצ רשא קררותה זרקח זראז קרמחלמל

 זראו תרשחנה תראו ףסבה זראו בהזה תרא ךא
 רבד לכ : תררפועה זראו ילידבה זראו לורבה

 קרדנ ימב ךא רהטו שאב וריבעת שאב אובי רשא
 : סכימב וריבעת שאב אובי צל רשא לכו אטחתי

 רחאו תכתרהטו יעיבשה עויב םפכידגב שתסבכו
 ; קרנחמה ללא ואבה

 5 4 1 ה. ץה

 . םבתבשומב --ו , 66 -- םכתובשמב 64-- םכתובשומב +
 םכתוריט 5.

 . ןאביוו 1.

 . םכתיחה 64, 6%, 66, 127, 183, 4.

 . הנה 1"-- הנא 4.

 רכז 27 \ 64-

 . ואטחתת --א , 4.

 14. ליחה -- ליאה 17.

 17. לכ (0116 215 2.
 18. ויח -- ויחה 61, 14:

 תככתיבשו --=כ , 66 -- םכביתבשו
 20. ילכ לכו 1" תק. 46 ץע קומס זע 5. ואטחתת

 -- ואתחתת 363 0.
 21. רומא 2ף0- הוצ -- אבצ -.

 תפפתב

 ף. שכפמ -- םכ שק. 135 107. תֶאְו 2" ב 80. "לכ ז
 242.  םבהנקמ לכ תאו ,152. = םבהנקמ -- םכהינקמ 99

1% 69, 75 80: 84, 89, 72 08 1022 

 1% ז 8,160,181,184,190,1903,106,2223,220,228, 2

 251: 32 200, 271, 282, 283, 288, 601 ; קזנתס 170
 םכתנקמ ;רו -

 ף,10. לכ -- (6) - - םכליח ,9- :י
 10. 00, (טק. 14: 17%. | תאו 1" לכ וו

 שבתבשומב -- 3 \ 1: 4: 5, 18, 69: 80 95:
 152,168, 170,181,186, 237, 248, 240, 260 615 ; [0זז6 106---

 םבתובשומב 84,108 -- םבתובשמב 9,193. | תאו 2" 015 4.
 לב 2". 99. | םבתריט --י , 286 -- םכתוריש 3

 -- םבהירע 984 - רי טק. 1 4
 11. 00. תק. 7ג= 1. וחקיו -- חקיו 151 -- ה טק.
 1, זסְד. ללשה לכ תא -- ללשה לכ תאו ללשה .לכ תא 7.
 לכ 1". 4. לכ 2". 80. | חוקלמה -- ו 1, 18 6

6 600 ,10,181, 107 
 12. לאו השמ לא ואביו (טק.?80 17ֶפ- = ואיביו ,%

 159,196, 253,260: !סוט 82.  רזעלא לאו -- רזעלאו 6.
 ןהכה רזעלא -- ןרהא 107. = לארשי ינב תדע לאו ,4- לאו 2"
 -- תאו 80. | תדע -- תדע לכ 4, 9, 69, 75, 80 104, 17,



 פפו

 קררותה תקח תאז המחלמל שיאבה אבצה ישנא
 ! קרשמ תא הוהי הוצ רשא
 כידבה  תא* ילזרבה תרא* זרשחנה תרא* ףסכה

 א שש =. 1.

 22 זראו בהוה תא ךא

 21 וריבעת שאב א*בי רשא רבד לכ ! תרפ*עה תאו
 קצל רשא ילכו אטחתי זרדנ ימב ךא רהטו שאב

 24 זשפויב שככידגב שתסבכו : םשימב וריבעת שאב אאבי

 : הנחמה לא ואבת רחאו םכתרהטו יעיבשה
 ! רמאל קרשמ *רא זדוהי רמאיו
 ןהכה רזעלאו התא המהבבו שכדאב יבשה חוקלמ%
 ןיב חוקלמה תרא תריצחו ! קרדעה זרובא ישארו
 ; הדעה לכ ןיבו אבצל םכיאצאיה קדמחלמה ישפת
 שכיאצ*יה המחלמה ישנא תאמ הוהיל סכמ תמרהו
 ןמו שפדאה ןמ תרואמה שמחמ שפנ דחא תצבצל
 |%%%%% %%% ןאצה ןמו םשירמחה ןמו רקבה

 תמורת %% ןהכה רזעלאל התתנו וחקת שתיצחממ
 זחא דחא חקת ילארשי ינב תר*צחממו |: ;רוהו
 םכירמחה ןמ* רקבה ןמ* שכדאה ןמ םכישמחה ןמ
 ירמש זםכיולל שכתא התתנו המהבה לכמ ןאצה ןמו
 ןהכה רזעלאו השמ שעיו |: הוהי ןכשמ ררמשמ
 רתי חוקלמה יהיו ! קרשמ זרא הוהי הוצ רשאכ
 ףלא תרואמ שש ןאצ תנבצה םכע וזזב רשא זבה
 זכיעבשו םינש רקבו :! םכיפלא תשמחו ףלא כיעבשו
 34:35 שכדא שפנו !ףלא זכיששו דחא םכירמחו !ףלא
 שפנ ירכ רכז בכשמ ועדי צל רשא םםישנה ןמ
 םכיאצ*יה קלח הצחמה יהתו : ףלא םכישלשו זכינש

 אכפת.

 27. תא , 7%. | חוקלמה -- ו \ 4.9.18. 60. 80,109. ישפות
 9.ז08,170,ז93. | ההמחלמה -- החלמה 60. | אבצל םכיאציה ,
 189. | םביאציה -- םכיאצויה 0,108, 1ְסֶב -- םכ , 170. | אבצל

 -- שפנ דחא אבצל 86 -- אבצב (.
 27,28. אבצל -- (ף) - - ןיבו 2

 28. זררמרהו -- תרומרהו 193 ; קנס 389 5 -- א תמרהו 5

 -- מר 42.18. 103. | ראמ , 14. םכיאציה 0.7, %
 שפנ , 199.  תואמה --ה , 9.  רקבה ןמו םכדאה ןמ <
 םכדאה ןמ רקבה ןמ 109.  רקבה ןמו , 196. | ןמו :"--ו ₪

 8,14, 80, 107,1ז1,1ף3. | ןמו רקבה -- רקבה ןמ המהבה

 רקבה -- רקבה המהבה 10ְק -- המהבה ןמו 27-- ו . 9
 14.18, 60,109 -- | (טק. דג 184. םםירומחהחה
 ןמו 3"-- ,. + ןאצה -- ןואצה 9 -- ןאצה 4.

 29. םםתיצחממ -- םכ , 223 -- םכתיעהממו 17, 8,
 התתנו -- ה ; 9, 15 69, 80, 81, 107,132,151,168,170,180--

 תתנו תחקלו גף. | ןהכה -- ןהכה כ 200. | הוהי -- הוהיל 24
 40. ריצחממו 1, 9, 15. 60: 81, 84, )5, 107, 108, 10

4 ,221 136,150,152,158,173,184,100,191,196 

 253, 260 ; קתוחוס 6,75, 80, 81,170. | לארשי , 1 -- לארשי לת
 109 -- ינב לארשי 5. | חקת \ 252.  דחא ; 69. | זחא , 89--

 זוחא 5. 6, 9, 17, 60, 107, 108, 120, 132, 196, 244, 248, 260 --

 קזנתס דחא 84. | םכדאה -- םכדאה רקבה 107 -- שכדחה

 ןמ 3%-- ןמו 17, 18, 60, 84,120, 112,150,186 : קזותס +.

 תבירמחה ןמ , 17.  ןמ 47-- ןמו ף,18,129. | םבירומחה 0,
 ג. ןמו -- ו \ 5: 80. 84, 100. | לכמ -- לכמו 6% 7
 1 2 220, 247 -- קזגתוס 5 = 104 התתנו

 -- ה 9 6 80 111, 186, 180, 100, 4 םכתא -- םכתוא

 260 -- התא (ס66 102. | ירמש -- ירמוש פג -- םםירמש 4

 1ררמשמ -- שדקה תררמשמ 4

 21. הוצ 0ק.זג" 2 ,

 32. יהיו קזנזמס יהוו 4. | חוקלמה -- ו 4, 9, 18, 60, %
 10,181, 282. זבה -- אזבה גסֶק. | וזוב -- ווזב ונזב 71.

 אבצה , +.

 33. םםיעבשו -- םםירשעו 6

 24. 0. , 4 םכירומהו םכיששו דחא -- ףלא

 םבישמחו 84 -- םכישלש 9.
 3%. בכשמ -- בכשמל שיא 80. | שפנ ,-

 36. קלח , 1. םכיאצויה 108, 120, 101, 4 אבצב --=
 אבצל 84,120, 181,200 ; סו 101 -- ב 1" טק. 04

 ףלא 1", 157,189%.  ףלא םכישלשו , 80, 84, 223. | םבישלשו

 ףלא -- תואמ שמחו ףלא 3.

.- 

 25,260 שאר תרא תש

29 
10 

5 

10 

 צה: תסדזס א 1.

 1406 5 וג.
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 --7-7-7דד תרואמ% - - - - - תחא - - -
 ! קדמהבה כמ - - 2-77
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 22. ראו 4%-- לאו 64. = לידבה -יו ,7-
 24. תא -- תאא 61. | ךא השמ \ 61. | םככידגב , 1.

 26. תא , 1. שאר , 4
 27. ישפת -- ישנא 0.
 הדעה לכ ןיבו \ 197-

 29. תחא -- דחא 5:
 לכמ -- לכמו 7.

 29. םבתיצחממ -- םכתיצחמ 4.
 40, םבישמחה -- םכישמחאה 5.
 ןזכו 2" -- 1 ,\ 363 11005. 0.

 לכמ -- לכמו 7.
 42. םבע , 6

 35. םכישנה -- םבישנאה 1.

 םכיאצויה -- ו ,1-

 םכירומחה 61, 63, 64, 66

 ןמו 1%-- 1 . 64, 6

 םכירומחה 61, 63 64 4

 24. םכירומחו 61, 63, 64, 66 1.

 -"""" ו 7. ----

 א כ

 21. רזעלא -- רזעלא לא זֶסָג- = ןהכה , 200. | םכיאבה -- ב
 תגק. 136 9. | המחלמל םביאבה -- המחלמל אבצמ םכיאבה 1.

 תקוח 12- רשא 15 64 תא -- לא 1

 22. ראו ז" 5 151. | תשחנה תא , 184. | תא 2"-- תאו
150,158 ,112 ,111,120 ,109 ,198 :89 :69 ,17918 409 

 196: קחומס 107 -- תאא 6,1%. | תא 17-- תאו
 7 09, 0% 84, 80, 101, 108, 100, ,,2 ז

 זז 196, 199, 226, 228, 247, 240, 602, 603 ; קעותוס

 81,107,168 -- תאא 15. | לידבה תא ,178. | תא 4"-- תאו
228 ,16 ,181 ,150 ,132 ,120 ,111 ,10 ,84 ,60 ,18 7 . 

 קזותוס 52 81,107 -- תאא 1:6. | תרפועה 0,129, 41
 21. שאב וריבעת , 75 -- 55 196. | זריבעת 1--י

 הדנ =- הדנה זני לק. אטחתי=- תר לכו גק.
 144. אל 1.18.84. אבי 2", 81. וריבעת --(ז6) --שאב

.17 
 24. םכתסבבו -- םכויב םכתפבכו 5 -- ב קזגתוס ל 15% ---

 ב גק- 1. 9. | םככידגב -- םככידנב תא 1. | יעבשה 5.
 םכתרהטו -- םכת ,18. = רחאו --ו 2 ₪ | ואבת ,0

 ואובת ף.
 2%. רמאל , =.

 26. אש -- אאש 14. תא 100. שאר [ק.148 0.
 חוקלמ -- ו , 18, 80, 10סֶק,1סֶפ -- 05 ז7 -- חוקלמה 84,120 ==

 חקלמה 9.69. | ישארו -=- ו 196 -- * טק. 48 9.
 רובא ,



 5 א ט א. אאא]ו זו 7

 ףלא םכישלשו ףלא תואמ שלש ןאצה רפסמ אבצב
 17  הוהיל סכמה יהיו \ ! תואמ שמחו סכיפלא תעבשו
 38 רקבהו : שיעבשו *שמח זרואמ שש ןאצה ןמ

 ! םכיעבשו שכינש הוהיל (כסכמו ףלא שכישלשו השש
 39  הוהיל שכסכמו תואמ שמחו ףלא זכישלש םכירמחו
 40 סםסכמו ףלא רשע השש פכדא שפנו ! שיששו דחא
 41 קרא השמ ןתיו ! שפנ זכישלשו זכינש הוהיל
 הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאל הוהי תמורת ספמ
 42  השמ הצח רשא לארשי ינב תיצחממו + השמ תא

 43  ןמ זרדעה תאצחמ יהתו ! שיאבצה סכישנאה ןמ
 תרעבש% ףלא םכישלשו ףלא זרואמ שלש ןאצה
 44 :  ףלא םכישלשו השש רקבאו ! תואמ שמחו םכיפלא
 45:46 סכדא שפנו ! תואמ שמחו ףלא םכישלש םכירמחו
 47  לארשי ינב תאצחממ השמ קיו :ףלא רשע השש
 המהבה ןמו שכדאה ןמ שפישמחה ןמ דחא זחאה תא
 קדוהי ןכשמ זררמשמ ירמש שיולל תא ןתיו
 48 השמ לא וברקיו ! השמ תא הוה' הוצ רשאכ
 ירשו שכיפלאה ירש תצבצה יפלאל רשא וכירקפה
 49 שאר תא ואשנ ךידבע השמ לא ורמאיו ! תואמה
 שיא ונממ דקפנ אלו ונדיב רשא המחלמה ישנא
 50  בהז ילכ אצמ רשא שיא הוהי ןברק זרא ב*רקנו
 וניתשפנ לע רפבל זמוכו ליגע תעבט דימצו הדעצא
 %1  בהזה תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו | : הדוהי ינפל
 52" קרמורתה בהז לפ יהיו ! השעמ ילכ. לכ םתאמ
 זרואמ עבש* ףלא רשע השש הוהיל ומירה רשא
 ירש זראמו םכיפלאה ירש תראמ לקש םישמחו

 51: 54 השמ חקיו :רל שיא וזוב אבצה ישנא ! תואמה

 תואמהו טכיפלאה ירש תאמ בהזה תא ןהכה רזעלאו

 תא 4 | עב ב

 תרעבשו תרעבשו 69 --ץרעבשו +6
 75 160, 168,181,1ף0,191,1934,199: 240,

 600 6% 878. םגתס
 44. ףלא 00. 48 2.

 כ םבירמחו -- םכירומחו 193 -- טק. 78 82 -

 -- 4138 -- ףלא 9.
 46. 00. 9. | ףלא טק. 4

 47. תריצהממ 1: 4 7 80, 81, 84, 7% זס

 < 129,112,116,150,168,181,193, 196, 244, 253, 260 ; זותוס

 75,170,184,200;6. | לארשי 1. | זחאה תא , 84. | זחאה
 --החאה 18,120,181,193, 260. דחא זחאה < זחאה דחא 4.

 דחא , 251. - ןמ 2"-- ןמו 6 ןמו ---ו , 100, 2

 םכתא ,157-- םםתוא 260 264. = ירמוש ף,זֶפָב- א תרמשמ
 -- מ 2% ₪00. 38 12%. | ןכשמ -- ןכשמ שדקה 4 -- ןכשמא \

 48. םכידוקפה 1ס- | יפלאל -- יפלאל דקפ 2.

 49. ורמאיו --ורמאיו השמ שעיו זזז. | ואשנ . 75. שאר תא

 69. שאר -- אשאר 6. | המחלמה -- החלמה 106. | ונדיב
 -- ונידיב 4, 6, 9, 17, 6, 80, 84, 10, 107, 202

 112,178,181,193: 2%3, 260, 271,282, 28, 615 ; קתומס זז:

 -- גת. < אלו , 107 -- ! \ 1. 69, 75, 129, 200 4.

 ;0. שיא -- שיא לכ 69. | .אצמ , 84. | הדעצא --
 רימצו תעבט < 109. = תעבט -- תעבטו 6,181. = ליגע ,
 זמוכו -- זמכו 69 -- ז טק. ג וניתשפנ -- * \ 244 ---

 םככיתושפנ 84 -- וניתושפנ ף, 129,136, 193, 552, -

 1. רזעלאו -- רזעלאו תא זז ג. | ןהכה ,9,109. | תא ---
 אתא 6. לכ -- אלכ (י ₪4.)

 2 למ \ 18, המורתה -- המורתה הפונתה 12

 -- הפונתה 152. | הוהיל ומירה -- הוהיל ינב ומירה 1. | ומירה

 -- ומירי 106. | השש -- ה , 129. | רשע ,18 -- טק."
 ףלא זו עבש -- עבשו 4, 9, 17, 18, 60, 80, 12, 0814.

 53. 0. ;107. | אבצה -- בצה טק. ג 4. ןל שיא -
 ול שיא ול +. 6

 54. ןהכה -- ןהבה תא 6. ירש תאמ -- ילכ לכ םכתאמ
 ירש השעמ 0. תרואמהו , 184 -- תאמהו 6. ואיביו

6 + 10 ,130 ,108 ,107 ,84:95 :69 :17 6:9 

 -ש כך דה יח ד דחה -- ןאצפ = = 5

 ב דה ה - השמח - - - 777 --

 - ד ה-7 צחמ ---- כהה = -

 [רעבשו - - - --- ההר דה ד

 = - הרר דרדה הקבהו

 = 5 תיצחממ - = כ חד
 22 -ה-הרררריהרההח זחא% - -
 ---ררידדההדד זכיולה לא - - - -

 -- -ררריררדדי הרד הדחה בירקנו

 = = = = ₪ 2 ןח
 ו כ = = 2 2 2 ₪ 05 ₪

 5 א גת. ג ₪

 38. רקבו --רקבהו 1. 29. םבירומחו 61,633
 41. הוצ ,5- 43. תריצחמ , 61-

 44. רקבהו -- ה \ 64,127,194, 670. | ףלא 6.
 4%. םכירומחו 61, 63, 64, 66 +

 47. חרא ,197. | זחא --וחאה 61, 65, 127,184,197
 דחא -- דחאה 61, 6%, 670.  םכיולה לא -- םביולל 5.
 50. הדעצא ₪ העדצא 61, 64. = וניתשפנ -- * 363 -- וניתושפנ

4 
 52. רשע -- ש , 61. = םביפלאה -- א%%% םביפלאה 4.

 ו ו ו[ | ת 0::: /:/;/נ/;/:/;/מ/נמנ

 א ע אב

 -- םביעבשו 107 --ל טק. 48 155. | 45 ףלא 2" 04 שמחו טק.
 16 102. | תעבשו -- ו ,22%. | שמחו -- שמחו ףלא 4.

 27. שמח -- שמחו 4,17,18,152-- כ. 134- -
 38. השש רקבהו -- םכירמחו 69.  רקבהו -- רקבו 1881 --

 ןמהו 10. השש טק. 4- 4 ףלא םבישלשו
 םכישלשו -- ו , 69. = םםיעבשו -- 1 18 -- הוהיל םביעבשו 4-

 38, 29. הוהיל - - (7) - - םבינש ,7-
 9. םבירומחו פָב.- 4 םבישלש -- םכישלשו השש רקבהו 9.
 תואמ שמחו , 69. = דחא ,\ 69 -- םבינש 199.  דחא םכיששו ₪
 1סֶפ. | םביששו -- םכיששו םכינש 69 -- טצ6 םבישישו 136 -

 שפנ שבישלשו 99.
 40. השש -- השש ה ןמ םבינש טק. 135 14.

 שבישלשו -- ל ; 4-- ו ; 191. שפנ -- ףלא 18 - 0 6
 < שס66תב 18 116. 6141. ) -- 0. = 1:

 41. ןתיו פנג 36. | םכמ -- סכמא 144. | ןהכה ,5
 השמ תא , 2.

 42. ןריצהממו -- י . 6, 191281, 599 61%: קזומס 2.

 הצה 215 2 -- 0.140 102.  השמ , 242 -- השמ רזעלאל 8.
 ןמ ,4+- םביאבוצה +

 44. שלש -- שלש שש זס. = ףלא 1"- ףלא צה ןמ 9.
 ףלא םבישלשו ,176. | םבישלשו -- םכ .5ח.1\ת. 152. | ףלא
 ףלא םבישלשו -- ףלא םבישלש 282. = ףלא 2", 6. | תעבש -



 אאאז

 ילארשי ינבל ןורכז דעומ 'להא לא ותא וא*ביו-
 + קדוחי לנפל

 ו:

 אא 1.

 %%% %%%%% דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו
 ץרא תאו ראזעי ץרא תא ואריו דאמ סכוצע %%%%%
 דג ינב ואביו " : הנקמ שכוקמ שכוקמה הנהו רעלה

 קדשמ ירא ורמאיו %%%%% %%% %%%* ןבואר ינבו
 תורטע :רמאל הדעה יאישנ לאו ןהכה רזעלא לאו
 ובנו *םשכבשו הלעלאו ןובשחו הרמנו ראזעיו ןאבידו
 לארשי תדע ינפל הוהי הכה רשא ץראה ! ןאעבו
 כא ורמאיו |: קדנקמ ךידבעלו קצוה קדנקמ ץרא
 ךידבעל קראזה ץראה זרא ןתי ךיניעב ןח ונאצמ
 השמ רמאיו ! ןדריה תא ונרבעת לא* הזחאל

 םככיחאה %%%%% %%% %%%%% ןבואר ינבלו דג ינבל
 ןואונת קדמלו : ! הפ ובשת שכתאו המחלמל ואבי
 ןתנ רשא ץראה ילא רבעמ 'רארשי ינב בל זרא
 זפתא יחלשב םשכיתבא ושע קדכ : קדוה' הל
 לחנ דע ולעוה :ץראה זרֶא תרוארל ענרב שדקמ
 לארשי ינב בל תא ואיניו ץראה תא ואריו לוכשא
 רחיו : הוהי שכהל ןתנ רשא ץראה לא אב יתלבל

 ואר" שא :רמאל עבשיו תווהה כויב קדוה' ףא
 הלעמו הנש םכירשע ןבמ שכירצממ פכילעה שכישנאה
 בקעילו קחציל שכהרבאל יתעבשנ רשא המדאה תא
 יזנקה קדנפי ןב בלכ יתלב ! ירחא ואלמ ל יכ
 ףא רחיו : קדוהי ירחא :ואלמ יכ ןונ ןב עשוהיו
 דע קרנש םיעברא רבדמב םכעניו ללארשיב קדוהי

 עב

 7. המלו = 9 ןואינת 1, 4, 17, 60, 809

1% ,240 247 ,100,112,135,170,181,189,103,236,239 

 271 3. 659 'ק : קנותתס 75, 84,958 3 סוס 158,244. | בל ,9

 164 לארשי , 135. רובעמ , 108, 136, 260, 264. | לא ==

 תא 152; 252 : קוותס 82,103: 00766 100. | ץראה לא -- תא

 ןדריה 129. רשא לט 112, | ןתנ רשא -- ןתנ ינא רשא 1.

 8. 00ת.,101. | ושע -- אושע 128. | םככיתבא -- כיתובא
 9ם.1:ם. 152 -- םככיתובא 60,193, 223-  ענרב , 109- תוארל

4 170 :95 :75 :5 \ | -- 

 9. שת. 101. | דע -- תא 244 -- דע א 5 - טק. 4

 לובשא -- 3 12 4: 5: 6: 17: 15. 69: 75: 80 84 80, 94, 107,109 +
4 6 131,777 

 232: 237: 244: 248, 252, 253,260, 615. | ואויניו ץראה טק. 1

 140.  ץראה - - (7 ) - - ואיניו , 9- ואיניו -- ואיביו 5

 ואוניו 601 , 602 65 1ת תוגזָפ. ואיניו 'ק. בל--אבל 6. לא 0.

 הוהי שכהל ₪ םבהל הוהי 4.
 10. 44 רחיו 36 יתלב 60.12 טק. 38 102. | םכויב -- וי >

 נק. 13 9. | אוהה , 9,109 -- רמאל אוהה 111. | עבשי) ----
 עבשיו ףצקיו + 1:

 1נ. 45 וארי ג6 60.12 [טק. 436 171. - םכישנאה -- שיא

 בישנאה 4. םכילעה םכישנאה 6786 םבילעה , 16 7 י

 םכילועה 69, 1ס3.  םבירצממ שבילעה -- םכילעה*םבירצממ שכילעה
 דוד במ = בפ 0 7 --- נב ב וז הלעמו הנש בירשע ןבמ

 המראה תא -- ץראה תא 84. | תא 75. - המדאה -- םכדאה
 הבוטה גסֶָק. רשא 918 109. יתעבשנ --'י,136. | קחציל --
 קחציו בקעילו (טק. 4. זסז. אל -- אלמ 5.  'רחא --

 הוהי ירחא 9

 12. יתלב -- יתלוז 104. = הנופי 0 69,109. לנקה , 0

 -- זינקה 18,609, 80,108,100. 8 ימקה 36 ואלמ טק.14 4
 עשוהיו -- ה קזנתס ה 99 --* \ 14, 193 -- 0.186 173. ןונ =

 ןוני 10) -- (1ק.ז4< 1 5 הוה , ד ד

 הוהי ירחא ואלמ יכ ןונ ןב עשוהיו ימקה הנפי -- הנארי אוה הנפי

 הוהי ירחא אלמ רשא ןעי וינבלו הב ךרד רשא ץראה תא ןתא ולו
 זס,

 13. םכעיניו 1, 18, 60, 75, 80, 4, ,,,,,

 158,186,זֶסָב,) 253,260. | םכיעברא --2 1800 שכת---

 ג 5 ות

 1 ומ בוט 3-0 קש ואיביו

 סיימו ד

 טבע ,יפחל - = ה הד דר חל ה  ומופ :
 ו השנמה

 תש ב ו = ור, לאס ם הוה 2
 - רדר דד השנמה טבש יצחו - - - - -

 שא | == || שש האס |חשמ | חתפ] אש | םשש ומ ,קאב טמפה המ שחר שס אב ו 3

 - - המבשו ----- 777 77 - רזעו ןובידו |
 -----דרדדדרדידדדוה בו 4
 - - רידר דדדהה תה -7--77) 5

 ₪7 -הררדירדדדרדדח לאו ---- 6
 - - - - השנמה טבש יצחלו דג ינבלו ןבואר ינבל

 צאת - - - = - ה-7 ררררהדח 7

 ו 8
 = הש 2 == שש == 5 == 5 ית שש כ == א 4 9

 = ₪ = דת חה - 90
 שוש ב-7 11

 0 ב לכ

 = תחול הוה ה 9 הד 0

 8 4 א ב. צב זז ₪ 0 א.

 1. השנמה -- השנמ 2. השנמה -- השנמ 2.
 3. תרוריטע 65. = ןובירו -- ב , 61. | המבשו --ה,%י

 5. ונרבעת -- ונריבעת 61, 63, 64, 65, 66, 183, 221 -- וניבעת
 27 6. השנמה -- השנזכ 9-
 8. םככיתובא 61 9. אב -- הב 5.

 ו ו ---₪7ל/" /-/][1// 

 א שס ה.

 251, 0- ותא , 190 -- התא (066 4, דעומ להא לא --
 דעומ להא לא ותא ואביו דעומ לא 109. | ןורכז -- ו \ 9 9.
 ינבל םזוזתס ינפל 84.  לארשי ינבל -- לארשי ינבל ינפל לארשי ינבל

 107.  לארשי , 152 -- לארשי הוהי

 1. ןבואר ינבל -- ןבואר הדוחי ינבל לארשי ינבל 8.
 דג ינבלו ןבואר = ןבואר ינבלו רג 1% 198. | ןבואר -- 0,

 ואריו -- וארייו קתותס 155 ;: 0016 4.  ץרא 1" דעלג -

 דעלגה 84,152. - םכוקמ שכוקמה הנהו טק. 186. 22.
 2. ןבואר -- 9- ורמאיו , 1. לאו 2"-- ו \ 4

 3. רורטע -- 3 \ 15: 17: 69: 75: 85 94, 95, 107, 10
 ו 166, 172, 194, 22%, 220, 2432, ןובידו

 18 6,108,150, 191: 196, 239: 253, 200. | רזעיו -- אאא רזעיו
 128 -= רועה 7: ןבשחו 4, 5, 80, 190, 2. הלעלאו -

 אלעלאו 232.  םבבשו קזומס ובשו 3 -- ב סע 5 4.
 ובנו ₪ קזותוס ונבו 107 -- וב זק. 78 ןעבו -- ןועבו

 מ 60, 81, 84, 107, 108, זס, 111,120,112,150,152)-

 104, 196,248 249: 253, 389 2, 260, 615 -- קזוזגס ןעכו 6.

 4. ץראה -- ץראהו 4 -- 55 136. | הוהי ,129. | תדע ,9
 -- ינב 22%. 06 0 לארשי -- לארשי ינב 109.  ץרא - ר

 1טק.:8 6. | הנקמ 1" ₪6 27-- הניקכ 107. | אוה ;0,150 --
 איה 4, 6, 84, 107, 193, 260 ; קתונמס -

 6. םבא -- אנ םכא 132. | ונאצמ , 193 -- צמ טק. דג" 4.

 ןתי -- ןתוי 260 -- קונוס הנתו 84. | תראזה , ז51ז -- תאזה אה
 17. " הווחאל 103.  ונרבעת -- ר , 106 -- ונריבעת 0%

 15:17: 69.75,80,107,108, זז, ,,,,

 196, 260 ; 1066 2 -- %%ךיבעת 4.

 6. ןבואר -- ו ,-
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 זרנהו | + קדוהי ינועב ערה הרשעה רודה לכ כת
 שיאטח םשכישנא זרוברת שככיתבא זרחת שתמק
 יכ : לארשי לא ;דוה' ףא ןורח לע דוע זרופסל
 שכתחשו רבדמב וחינהל דוע ףסיו וירחאמ ן*בושת
 זר*רדג ורמאיו וילא ושגיו | הוה שעה לכל
 ונחנאו : ונפטל זםכירעו קדפ ונאנקמל קדנבנ ןאצ
 שא רשא דע -לארשי ינב ינפל פישח ץלחנ
 רצבמה ירעב ונפט בשיו םכמוקמ ללא כנ*איבה
 %לודנתה דע וניתב לא בושנ אל :ץראה יבש*י ינפמ
 עכתא לחננ אל יכ !ותלחנ ** שיא לארשי ינב
 רבעמ ונילא ונתלחנ האב יכ האלהו ןדריל רבעמ
 כא קרשמ טכהילא רמאיו ; קדחרזמ ןדריה
 קדוה' ינפל וצלחת כא קדזה רבדה זרא ןושעת
 ינפל ןדריה תא ץולח לכ שככל רבעו .: המחלמל
 ץראה השבכנו : וינפמ ויביא תא ושירוה דע הוהי
 הוהימ שכיא*קנ םכתייהו *ןב*6שת רחאו הוהי ינפל
 ינפל הזחאל שככל תאזה ץראה התיהו "לארשימו
 הוהיל שכתאטח הנה ןכ ןושעת אל שאו : הוהי
 שכל ונב :םככתא אצמת רשא םשכ*תאטח ועדו
 סככיפמ אצאיהו סככאנצל ת*רדגו סככפטל םכירע
 %%% %%%% ןבואר ינבו דג ינב *רמאיו + *ושעת

 ינדא רשאכ ושעי ךידבע רמאל קדשמ לא %%%%%
 ויהי ונתמהב לכו ונאנקמ% ונישנ* ונפט : קרוצמ

 פפה.

 רצבמה -- ה ; 95. | יבשוי 9, 69, 106, 108, 120, 170,101, :
 קלותס 2.

 18. אל -- אל צ 4. | וניתב -- וניתב פט 0% -- ונתיב 4.
 ינב -- ינב תא 6. |. לארשי -- לא , 18. | שיא -- הע

 19. ןדריל --ןדריה 15,248 : קזחמס 152 076 69. | וניתלחנ
200,ָָָ 99 :75 :60 ,18 .17 ,9 6 :5 :4 :1 
; 248,260 ,132,150,1%2,158,166,170,181,184,193,196,244 

 קמנמס 2,126. ונילא , 80. | ןדריה -- ןדריל 4. 10 4 כ

 1, 722 61,:18ף ; קנגמס 100,196: םטש 10

 -- ה טק.145

 20. םבהילא -- + ,,,,,70ָ
 1:22, 150, 152,108,181,101: 44 השמ , +. תא

 69,105. כא 2"-- םכאו 1, 5, 69, ,,6 10

 וצלחת --- ןוצלחת 150. | הוהי , 69.10.  המחלמל -- םככיהלא
 18 -- המחלמב 106 2:

 21. תא ושירוה דע הוהי ינפל ןדריה תא ץולח לכ שככל רבעו
 וינפמ ויביא -- : המחלמל הוהי ינפל ןדריה תא ץולח לכ שככל רבעו
 ויביא תרא ושירוה דע הוהי ינפל ןדריה תא ץולח לכ םככל רבעו
 כ )לב רבעון םפ גסק תרה 0 הוה -- הוהי

 המחלמל 4. ושירוה -- ושירה 10) --' .173. | ויביא -- ויבא
 13% -- ויביוא 0, 84, 120, 170, 18%, 101, 193, 2

 22. ץראה , 109: 244 -- [ראהא 135. | ובשהת 4

 107,108,152,170,193, 248, 260 ; קתונס :68. | םבייקנ 1, =

6 .1 ,108 ,107 ,9 ,84 ,81 ,80 ,18 ,17 :15 9 

 150, 151,152,155,160,178,1ף1,196, 226,227,232,22%, 0

 244: 249: 253, 200, 264, 602, 660 1; סזנתמס 42

 06 95. | התיהו -- התייהו 18 -- תיהו 170- | ץראה , +
 תראוה ,9. | הזוחאל - 7"

 23. ןושעת -- ן , 84. | הוהיל םכתאטח הנה , 2%. | הנה -
 הנהו 5, 60. 80, 84, 181,1ֶסָג,196, 199, 489 2, 68'כ -- הנהא

 6, 244. - הוהיל (גק.ז8% 135. | םככתאטח ועדו הוהיל ,
 ועדו , 13%- םככתאטה קעוגוס םבםתאטה 5%

 24. ונב -- ב [0ק. ג 9, שככל 5 + תרדנו ----

 תורדגו 1.5: 9,95,108,10פ,136,150,157,193.244,248, 29
 260, 264 ; קזוזחס 7%. | םככאנצל < םככנאצל 4.17, 10 4 9
 196,100,136,150,152,15% : קזומס 178 --צ !גק. 24 ף4--

 נק. 4 6 -- 1 קזוומס א ףפ -- םככאנאצל 236, 600 תוגזא
 -- םככאבצל 170 חזק. | אצויהו 5, 9. 14.69 7% 1

 200. םבביפמ =- ל ,1- ושעת -- ןושעת 9.

 2%. 00. 190. רמאיו---ורמאיו 84, 132, 146, 300,683 'ס ;
 קצוחס 75, 249 -- ארמאיו 9 -- !נעו 7. ןבואר -- ו , 9

 -- םככיחאה 196. | השמ לא , 80. רשאב -- ךידבע רשאכ
 ינדא -- ינודא 9,193 -- טק.

 א ש <.
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 ה

 ---ר--רררדיררחההה ןובושת
 :רודג --------דרדדדקדחהח ד
 ב - - - - וננקמל - - - - -

 - -ר-ר-ררדיררדהרחההח זכנואיבה
 ולחנתה - -------דדדד יבשוי = = =
 == == ה-0 0 50 0 0 5 0 -- תא א כ כ ור ובל

 - הדי רררררירידרהחה ןדריל

 - -- םיאוקנ - - - ןובושת - ------

 - הרר רד דהההד - - ככיתאטח - - -
 -- = אצויהו שככנאצל תורדגו - ----- = -

 טבש יצחו דג ינבו ןבואר ינב ורמאיו | .!ןושעת
 - הררה רה הררדרהח השנמה
 - 7 ד ד = וענקמו ונשנו - - - - - - =

 8 ב 2

 13. ערה -- הערה

 1%. ןובושת -- ןובשושת 61.  וחינהל -- וחינחל 299 -- ועינהל
 24- לכל -- לכל עה 1.

 17. םכנואיבה -- ו , 61, 64-- םכונאיבה 63, 65, 127.-- םכונאבה
 66. | רצבמה -- ב \ 66 -- ריצבה 221. | יבש -- 5

.67 
 19. ותלחנ -- ת ,

 19. האלהו קזותגס < הלאהו 127. | וניתלחנ 7.
 20. רבדה , 1- םבא 2%-- םבכאו 7-

 21. ושירוה -- ושירוא 61, 63, 64, 6%: 66, 127,183, 5.
 22. ןובושת -- ] טק. 145 63 --] . 221. | םביאוקנ -- א ,
 21. םבביתואטח 24. תורידגו 6.

 26. ונינקמו =-- ק . 6-

 רש /ח ₪

 תפפתו

 שכות 6,108,173 -- םכאת 6.
 ו , 80, 89 -- רוד טק. 14.

 יניעב ערה השעה ק. 4. 1.
 14. םבכיתבא --'* \ 69, 107 -- םככיתובא 152,1ף.  תוברת

 -- תיוברת פג -- 1.196. | םכישנא , זפ-- | תופסל -ו
 100,170,181. | לע 58 6. | ןורח -- ןורח הוהי 69 -- ןורחא

 129. הוהי -- הוהי א 5. | לא \ 60, 232 -- ל7ע 6.
 לארשי -- לארשיב 60, 200 4

 16. ןבושת -- ו 170,189: םטתס 81 -- ןובשהת

 129,112,150,152,181,186,103:, 7 260 -- ןובשת 7

 ז08,100,196. | וירחאמ -- הוהי ירחאמ 84. | ףסיו -- עסיו

 םכתחישו 109. = לכל -- לכל דמב 80 -- כ 6% נק. 1.

 16. ורמאיו וילא ושגיו ₪02.14. 9. | תורדג 4, 9: 60, 84: 9
 108,109, זזז,150,152, 157,160, 193,244, 260, 288. הנבנ
 -- הנָבנו 19. ונינקמל ג, 6, 80, 84, 100, ,,,%6

 158,170,181,191 260 ; קעגתס 103,168. | וניפסל
,1 5 ,80 6 ,17 

 244, 260, 264, 282, 281 -- ונאפטל 6.
 17. ונחנאו -- ונחנא 186. | ץלחנ ונחנאו ל 184. | ץלחנ --
 ץלחנ ח ףפ. | םבישח , 84,196 -- דע םבישח 15 -- םכישוח 9,
 פג. ינפל -- הוהי ינפל 181. | ינב ; 89.  םבא רשא 7%
 רשא ,150. לא םכנאיבה םכא רשא !טק.14. 168.  םבא מ,
 4, 109,160,170,189,191, 200, 288. | םםנאיבה --י,ווז
 -- ג , 84, 89-- םכונאיבה 9,136, 189 -- םכנואיבה 184, 212---
 םכינאיבה 99 -- םכונאבה 2: לא , 4. םכמוקמ -- ו 5

 18 -- םכמוקמ עקמ :סָד. | ונפט , 136 -- וניפט 60, 80,
 106, 107,108, 120,158, 193, 283 קנגוהס 168 ; 06 2.

 לכ -- לכ ה 1009. | רודה -
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 אבצ ץולח לכ ורבעי ךידבעו :דעלגה ירעב זשכש
 זכהל וציו :רבד ינדא רשאכ המחלמל הוהי ינפל
 זראו זונ ןב עשוהי תראו ןהכה רזעלא תא קדשמ
 קרשמ רמאיו + לארשי ינבל תוטמה תובא* ישאר
 %%% %%%% ןבואר ינבו דג ינב ורבע' כא שהאלא
 קרמחלמל ץולח 'לכ ןדריה תרא םשככתא %%%%%

 שכהל שכתתנו סככינפל ץראה השבכנו זדוהי ינפל
 זכיצולח ורבעי אל שכאו : הזחאל דעלגה ץרא תא
 ינב ונעיו :ןענכ ץראב שכככ*תב וזחאנו :פפכתא
 רשא תא רמאל %%%%% %%% %%%+% ןבואר ינבו דג
 רבענ ונחנ% !חדשענ ןכ ךידבע רא קדוהי רבד

 ונתלחנ תזחא ונתאו ןענכ ץרא הוהי .ינפל כיצולח
 ; ןדריל רבעמ

 טבש יצחלו ןבואר ינבלו דג ינבל השמ שכהל ןתיו
 ירמאה ךלמ ן*חיס ערכלממ זרא ףסוי ןב השנמ%

 תל%בגב הירעל ץראה ןשבה ךלמ גוע תכלממ תאו

 זראו ן*ביד זרא דג ינב ונביו + ביבס ץראה ירע
 זראו ןפוש זרארטע תראו  :רערע תראו תר*רטע
 ןרה זריב תאו הרמנ תיב תאו + הה*בגיו ראזעי
 זרא ונב ןבואר ינבו :ןאצ תר*רדגו רצבמ ירע
 תאו ובנ תאו : םיתירק תאו אלעלא תאו ןובשח
 ת*משב וארקיו המבש תאו שש תבסומ ןועמ לעב
 ריכמ ינב וכליו +:ונב רשא םכירעה זרומש זרא
 ירמאה תרא *שארויו קראדכליו קרדעלג השנמ ןב
 ןב ריכמל דעלגה תרא קרשמ ןתו ! הדב רשא

 תפעאב

 32. רובענ ף9. | םביצולח -- ו , 107,100,111, 112, 170,
 ץרא -- ץראב 0,181,200. | ונתאו , 107 -- תלחנ ונתאו 4.

 וניתלחנ 1: 4: 5: 6: 9: 17: 18: 60: 75: 80: 4,
 111,120,132,116,150,157,160,186,1ס3,10.

 33. ןבואר -- ו . 109 -- טק. 4 4 יצחל -- יצחלו גו
 10. | השנמ -- השנמה 18, 75, 80, 109,199 -- השנמא -

 ןב קוס ינב 152. | תא \ 200. | ןחיס ---ןוחיס 0, 69 6
 107,108, 109, 120, 193, 196, 237, 260 ; קזנתגס 17ס --* קזותגס

 ךלמ 1". 69. אה ךלמ ₪7.180 124.  ירומאה 4.
 ךלמ גוע -- ךלמ גוע ךלמ 69. ץראה 1%--ץראהו 181. תלבנב --

 תולובגב 9, 84,260 -- תלובנב 6, 244-- תולבגבב
 34. דג--ינבו דג 80, 84, 109 -- אאא% דג 9 --|בואר ינבו דג

 75- .תרא ,6- ןביד -- י ,. 106 -- ןוביד 1, 9, 60: 84, 2
 252, 260: !ס6 12%. | תורטע 1, 18, 81, 84, 108, 244,

 200 ; קזנמס 04. | רערע -- רעורע 8, 108 -- דערע 4

 25. זרורטע 1, 5, 18, 81, 84, 108, 120,193, 260 4.

 ןפוש -- 1.9: 69: 75: 84: 95, 109.136,151,181,212. | ההבניו

 -- הבגיו 10, 184 -- סת התבניו 4.

 36. תריב 9,"2. | רצבמ -- רצבמה 109. | תרדגו --ו 3
 -- תורדגו , 69, 84, 106, 193, 4.

 37. ןבואר -- ו \ 109 -- קוגמס לארשי 10. | ונב ,%-.
 תרא \ 80. | ןובשח -- ו . 80,196, 232, 61%. | "ראו 1"--ו,

 דפ (אלעלא תאו , 232. | אלעלא -- הלעלא 4 פנ 5

 84, 10, 129 190, 180, 244 -- א 2% [גק 18 2. | [7ךאו 2%--

 ת טק. 4. ). | םכיתירק --- םכיתיריק 196 -- םביתיירק 4.
 38. תאו 2" 55 224.  תבסומ --ו 7 4

42 ,226,226 ,210 ,100,196 ,109,111,120,132,136,150,152 

 61 ; תטת6 2234, 217 -- תובסומ 6, ף, 108, 260 -- תובסמ

 193. | םבש .89. | זרומשב 1: 4 5, 6: 9, 14, 17:18, 69.
2 ,191,196,2317 ,84,107,108,111,132,1)0,162,160,173 

 200, 264, 288, 603, 615 ; קזוווס "4-- ומשב 136. תא -- תאו
 222 תרומש -- ו 6% ונב -- נב ק.18

 39. ןב -- ינבו 84 -- ן טק. 100. | הודכליוי 69

,226,263 ,226 ,84,108,10,120,112,136,151,193,196 
 קזותנוס שרויו -- שריו 5, 15, 17, 94, 170, 300 ; תטמ6 4

 -- שרייו 101, 160, 21, 260, 100, 600 61 תו4ז8. 002, 602, 653
 קזותמס 80 ; תטת6 186. תרא ,9. | ירומאה 84,144,191-

 הב -- םםש ₪.
 40. רעלגה -- ה , 190.  כמל דעלגה טק.זג6 102. | ריכמל ,

 0. 480, ומ חת. טסו. הב בשיו השנמ ןב ריאיו
 46, 41. השנמ - - - בשיו , 4
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 --- ה-7 ה ההח תובאה - - -
 טבש יצחו דג ינבו ןבואר - - - - - - םכהילא
 - - הרר רה רררהההח השנמה

 --הר דד דהה .- - וםככותב - - - - - - -
 --ד ההד קרשנמה טבש יצחו דג ינבו ןבואר
 - ד - טחנא ------הד הד דההד

 -דד ה - דג ינבלו ןבואר - - - - - - - - -
 ---ד- ןוחיס - - - - = - - - - - השנמה
 תלורגב ירא = כ

 ו בידו כו אש אבוב קר
 - - םכיפש תורטע = - - - - - - - - תורטע
 - -ררדרריהר הדחה -  !ההחבגיו ריזעי
 -- רד -רדדירדדחד זרורדגו - = - - -
 -- ה ה הרה הרה הלעלא 7-5 -
 תומשב ------7--7 777 - ןו*מלעב

 5 4 ג.

 29. [רובאה -- ה \ 61, 63, 6%, 66,127,181, 4.

 ינבל -- ינב לא 4.
 30. םכככותב -- םככותב 6.
 32. ינפל , 1. וניתלחנ 7.

 23. ןוחיפ ₪ ןויחס 65. | תולובגב 61, 63; 64, 65, .
 34. תרוריטע 1.

 35. תוריטע 6:. | ההחבנגיו -- החבגיו 61, 63, 6%, 66, 221 -=--
 הוחבגיו 64, 670 -- ההבניו 676 -- הוהבניו 4

 26. ןרה -- ןרח 5: ריצבמ 1. תורידגו 64
 48. ןומלעב -- ןועמלעב 221, 670. | תובסומ 61,63, 64 66%

 127,181, םכש -- המש 61, 63, 65, 5.

 ז-רומש =-- הת ,-

 פפא.

 26. וניפס 4, 6, 9, 17, 69, 80, 84, 7, %

 ו 181,103, 196: 244, 253: - ונישנ --' . 247: 8 5.

 וננקמ , 1, 232 -- ונינקמו 69 -- וננקמו 282 --- ונינקמ 4, 5;

 84,1סְק,10,111,129,132,158,181, 13,196, 244,260 0

 601,603: קממס 04,168,170. לכו--ו,18ף%. | ונתמהב --
 וניתמהב 5, ף, 80, 107, 100, 111,120, 112, 136,152, 103,

 279 -- ונתומהב 196 -- ונינקמ 84. | ירעב -- ע 0.14 4

 27. לכ -- לע 84. | אבצ ;ז. | המחלמל -- ח תק. 8
 16. ינודא 9. רבד -- רבוד זסָנ -- ד שאו שק. 3

 29. השמ -- השמ תא 107. תא ;7%-- לא 80. | ןונ ןב ,
 84. | תובא , 104--ו \ 80 -- תובאה 1, 9)6- | תוטמה --ו ,

 < 1%8 -- תוטמל ג.
 20- םכהילא ,18, 60, 80, 10, 116, ,1 20%

 260, 282, 281, 650 1. | םכא עמ 60. | ורבעי --ורב
 ף. | ןבואר -- ו .109. = ןדריה -- ן טק.145 17. | המחלמל --

 אבצ :סֶק. | ינפל -- 5 טק. 18 84. | השבבנו -- 4.
 םבכינפל --* ,69. | םכתתנו -- ץראה םכתתנו 86. | תא

 18%. - דעלגה --ה .,9. - הזוחאל 1.
 40. םביצולח -- ו , 106, 107,100,111,181,ך00 -- 1

 100. בכבותב 2:3: 42 0, 0, 17: 75: 80: 4, 0
| ,247 ,244 ,217 ,196 ,132.116,158,186,103 

 200, 282, 283, 61ף ; קזנתס 1. ץראב -- ב ,4.

 = 41. ונעיו -- 8% ונעיו 109. | ןבואר -- ו ,, 109 -- ינבל ןבואר
 ןבואר 75. = רמאל , 104. | רשא תרא -- רשא לכ תא 7

 170. | לא -- תא 60, 80,1סָב --ל גק,ז40 16 -- א
 109. | ךידכע לא -- ךידבעל 1,5,1%8. | ךידבע --י 9,



 זפפתי 1

 תא דכליו ךלה השנמ ןב ריאיו !הב בשיו השנמ
 דכליו ךלה חבנו :ריא' תוח ןהתא ארקיו שכהיתוח
 !;ומשב חבנ הל ארקיו היתנב תאו תנק תא

 אאא[.

 יעסמ" קרשרפ

 שכירצמ ץראמ ואצי רשא "לארשי ינב יעסמ קדלא
 זרא קרשמ בתכיו :ןרהאו קרשמ דיב שתאבצל
 שכהיעסמ קדלאו הוהי יפ לע סכהיעסמל שכהיאצומ
 ןוש*אארה שדחב ססמערמ ועסיו : שהיאצומל
 חפפה תרחממ ןוש*ארה שדחל םוי רשע השמחב
 : סכירצמ ככ יניעל קדמר דיב ללארשי ינב ואצי

 לכ שהב הוהי הכה רשא תא וםכירבקמ םירצמו
 ! םשכיטפש הוהי השע שכהיהלאבו רוכב

 ! ת*כסב ונחיו ססמערמ לארשי ינב ועסיו
 !רבדמה הצקב רשא שתאב ונחיו ת*כסמ ועסיו
 ינפ לע רשא תריחה יפ לע *בשיו שכתאמ ועסיו

 -- : לדגמ ינפל ונחיו ןופצ לעב
 וכליו הרבדמה שיה ךותב ורבעיו תריחה ינפמ ועסיו

 ! הרמב ונחיו םכתא רבדמב כימי תשלש ךרד
 הרשע שכיתש ש*%ליאבו המליא ואביו הרממ ועסיו

 : שכש ונחיו םכירמת םכיעבשו זשכימ תאניע
 | : ףוס זכי לע ונחיו שכ*ליאמ ועסיו
 ; ןיס רבדמב ונחיו ףוס וכימ ועסיו
 ! הקפדב ונחיו ןיס רבדממ ועסיו

 עב

 6. רכסמ -- תוכסמ שי ינב 196 -- תוכסמ ינב 3%4 -- תוכסמ

 193 -- תוכוסמ 1, 5,18,108,111, 81, ,,0

 -- תאכסמ 6. רשא םכתאב ונחיו טק. *84- 1. םבתיאב
1 7,, ,04,107,111,120 ,81 ,80 :17:75 :9 :1 

 22.244,249 : קוס 942 128 ; םטמס רשא , 4,170, 7

 108, 152,181; 1: הצקב -- הצקב אב +.
 7. םבתאמ -- סיו םכתיאמ 109 -- םרתיאמ 12 4: 5:9 69: 52
 80, ,79, ו, ,+, +2

 קוותס 94. | .בשיו -- ונחיו 84 -- ;199. | תוריחה 6%
 120,132,1%2,193, 260. | ינפ לע --ינפל 10ֶק. | ינפ ,.

 לב 95. ןופצ א 89 0 א לי 0 14, 1 6 1% 2229

 2%3, 600 ותגזק.
 2: [(סע6 1.

 8. ינפמ =- יפמ 60, 104, 120,199, 232, 68 'ס ; קזגנמס 0% --

 יפ ינפמ 10ְק -- ינ טק. 13. 9. | תריחה -- תוייחה 6890
 120,112,152,170,178,260 ; קמתס 3 -- רשא תריחה 7.

 ורבעיו -- ורבעיו ונחיו 90 -- ונחיו ג07. | ה םכיה ךותב ורבעיו
 גס. 5 75. | הרבדמה -- רבדמה 84 -- בדמה טק. 86 .

 וכליו -- ךותב וכליו 5- | ךרד , 109,151. | םכימי , 60-  םכתא
 104 -- םכתיא 1, 42 50 62 9: 152 17, 18, 69, 75, 80, 81,

 107,108,100,ז11,120,132,150,158,170,186,1סג,190,

 232, 240, 615 ; קזוחס 4 ; (סזנס 4.

 9. המליא -- * \ 1, 178, 248, 616 -- המילא 9,17, 18. 69 2

,170 ,166 ,157 ,152 ,100,120,132,150 ,108 ,84 ,80 

 193: 196, 226, 244, 260 ; זווחס 4, 107 -- המיליא 22.
 םכליאבו -- \ 210 -- םכיליאבו 120, 170, 181, 103, 264 ---

 םכילאבו 4 ), 17, 18, 60, 75, 80, 84, ,;,,ָ,72

 168, 220, 260 ; קזותס 04, 7- םכיתש -- + טק. ג
 תניע --- תוניע 9, 69, 7%, 80, 84, 106. )1

 196, 226, 260 -- תתניעו - םבש -- ףופ כי לע

 10. סו. , 69. | םכליאמ -- םכיליאמ 80, 152, 264-- םכילאמ
2 1 7%,,, 109 ,108 ,84 ,75 ,8 1 .1 

 260 ; קזותוס ף4, 7- ףוס םכי לע 0. תא= 2.

 11. ףופ םכימ ועסיו -- ףופ שכימ ונחיו שכליאמ ועסיו 7.
 ףוס -- ם טק. צג 136. - ונחיו--י קזומס ן 158. | ןיס-- ןצ

 107 -- ם טק. ז46 9 -- תומס יניפ 5

 12. ןיס , 109 -- ' \ 2 -- ןצ 107 -- קזוחוס יניק 84 -- ם
 ג. הקפדב -- הקפרמב ₪.

 לודגמ 17,108, 150, 170, 196, 260 ; קזומס

 8 א ש == 1.

 - ה הד ההדדי דויד הההד 1

 - ד דחה ד יח דידייה חה - םשכ*יתוח 2
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1 106% 966010 

 ב ב שב בב שש = 1

 ו ו בב ב הקש בש שש ב 2

 וה ויוה = = 2 = 2 2 2 5 1
 - הרה ןושיארה - - - - - - 777

 - רן ריר רח דד חה דד ח דחו - 4

 ה 2 שש ₪ = כ ₪ 5
 ---ררררירד הר דרדדחד תוכסמ -- 6

 ---רררדדרדדחד ובשו ------ 7

 -- הד 77 חה י'צפמ - - 8

 -- 7-7 - םילאבו םילא ------7-- 9
 ---ר-ררררררר ד דר דרחח תוניע

 -- 7-77 7ד םיליאמ - - - זס
 - רח חד-חד 11

 ₪ ₪ רש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 12

 1 א :.אגה צץ 1

 42. חבנו -- אבנו 1.

 * 2. הלאו --ו , 61. | םבהיאצומל - 7.
 5. ינב ת.ז 5.

 7. תריחה -- ד ,7%

 8. תריחה -- יי ,%%
 ונחיו יו -

 [ ו ;;ג11[]1]][/[/-/-//-=/ ו

 לדנמ -- לוגמ 66 -- לודגמ 1.
 ךותב טק. 13 2 ונחיו ---

 פהב

 41. דוכליו 146. = םבהיתוח -- םכהיתוח תנק 18 -- אםבהיתוח
 69. ]התא --םכהתא ,15,18,80,15ז ג קזותס 82 ; (סו5 5
 42. חבנו -- חכנו 10. = ךלה -- ךלה ל 109. | דכלו -ו
 170. | תנק 6 תנכ 4 -- ת טק. 45 9. | תאו - ו 6.
 היתונב 14, 69, 129: 193: 2- חבנ -- הבונ 103 -- חכנ

 קזנס 7.

 / הלא ץס%א תו 6% 071464 ;: 2 16 - 0]18ז ; 5

 18, 75: 54, 95: 125,129: 151, 170, 177, 200, 271, 2ָדֶד, ?ֶדֶפ
 284, 284, 286, 100 1 -- , 69, 104. | 45 לארשי 40 םכהיעסמל
 601. 2 טק. ץ4- 2 בצל םכירצמ גק. ג. 110.  םכתאבצל

 -- םכתאבצל לע :
 2. מל םבהיאצומ תא השמ בתכיו טק. 48% 16%. | בותכיו 9.
 םכהיאצומ --ו \ 4, 15, 18, 80, 81, 10, 181 -- ןהיאצומ 150 תו.
 הלאו -- ו \ 18, 84,181, 226.  םכהיעפמ -- םכהיעסמ אצמ 6.

 םכהיאצומל -- 1, 4, 15, 18, 80,109 -- םכהאצמל 1.
 3. ועסיו -- עסיו 1. ןושארה שדחל םכוי רשע השמחב ,

 184 -- 28 80. | םכוי , 4,651. | שדחל -- הזה שדחל 9.
 ןושארה 2" , 7- תררחממ -- השמחב תררחממ

 לארשי ,107. | לכ 6.
 4. תרא .109. | רוכב ---9-

 םביטפש הוהי < הוהי םביטפש 2:

 קזוזמס םביטבש
 5. לארשי ינב ; 69. | לארשי , 4,242 -- טק. 8

 סקמערמ , 100, 152 -- 02. 145 2. ונחיו ם תק. *3= 4
 ונחיו -- יו טק. 4. 19%. | תכסב -- תוכסב + 2
 226, 212, 248, 251, 253, 260 ; קזג וס 2, 6 -- תכוסב 193 ---

 תבאב 18,
 5 6. ונחיו תכסמ ועפיו : תכסב , 5.

 םכהיהלאבו -- * 69 --
 | םכיהלאבו 7- םביטפש



 מם

 : תותשל ] ! שולאב ונחיו הקפדמ ועסיו

 זכעל םימ םש היה אלו פכדיפרב ונחיו שולאמ ועסיו

 : יניס רבדמב ונחיו שכדיפרמ ועסיו

 ! הואתה ת*רבקב ונחיו יניפ רבדממ ועפיו
 : תארצחב ונחיו הואתה ת*רבקמ ועסיו

 ! המתרב ונחיו ת*רצחמ ועסיו

 +ץרפ ן*מרב ונחיו המתרמ ועסיו

 ; הנאבלב ונחיו ץרפ ןאמרמ ועסיו

 : הסרב ונחיו הנ*אבלמ ועסיו

 ! התלהקב ונחיו הסרמ ועסיו

 : רפש רהב ונחיו התלהקמ ועסיו

 ! הדרחב ונחיו רפש רהמ ועסיו

 : תלהקמב ונחיו הדרחמ ועםיו

 ! תחתב ונחיו תלהקממ ועסיו

 : חרתב ונחיו תחתמ ועפיו

 ! הק=תמב ונחיו חרתמ ועפיו

 ! הנאמשחב ונחיו הק*תממ ועסיו

 ! תוראפמב ונחיו הנאמשחמ ועסיו

 : ןקעי ינבב ונחיו תוראסממ ועסיו

 ; *דגדגה רחב ונחיו ןקעי ינבמ ועסיו

 : התבטיב ונחיו *דגדגה רחמ ועסיו

 : הנרבעב ונחיו התבטימ ועסיו

 ! רבג ןאיצעב ונחיו הנרבעמ ועסיו

 ! שדק אוה ןצ רבדמב ונחיו רבג ןאיצעמ ועסיו

 תעפהב

 ןומרב 1, 6, 18, 60, 1089, 2 193: 237,251, 0.
 קזוחס 4.

 20. ןמרמ -- ןומירמ 18, 84,113 == ןומרמ 6, 9 69 %
 10,111,112,152, 2320 237 ; קנומס 4

 21. הפירב 129, 1:

 22. הסירמ 1,120, 14.

 התולהכב 4.
 23. ונחיו קצננגס ועםיו 4.

 24. ועסיו 1טק. 145 הדרחב -- תלהקמב 60. |

 2%. סת 69,199. | ועסיו ק.148 9.  הדרחמ --הד

 "-רולהקמב 4: 5: 6: 9: 17, 18: 75: 54, 0
 125,120,112,116,150,1%2,186,זסג,226, 232, 249, 6

 282 ; קזנמוס 4

 26. תולהקממ 4. 5, 9, 17,19. 69 <
 132,150.152,186,13, 226, 212,249, 252, 260, 282; קז!זתס 9%

 27, 28. ונחיו - - חרתב , 2-2

 29. ונחיו פ5 150. | הנומשחב ף, 108, 100,

 30. הנומשחמ ף,108,100,152, זס. | תורפמב -- ו , 9

 17 69, 80, 81, 8 94, 95, 107, ,,,6) ל

 181,190,106, 223, 228,247, 248, 240, 601, 602, 603, 61 ; תומס

 התלהקב -- התלהקמב 226 ---=

 תרוסמב 1, 75,157, 186, 4

 31: תורפממ -- ו ,,5 17 18 80, 89,

 129, 6 228, 217, 247, 248, 615 -- !"רורפוממ

 84,107,108,151,1%2,186,1ף3, 226, 260 -- [ררסוממ 75 --

 ורס טק. 8. 4

 32. ינבמ --ינבב 107,199. = ונחיו -- ונחיו ועסיו זס.

 -- רוחב 69,136 -- רהב קנומס 0,

 33. רחמ -- רוחמ 69,136 -- רהמ 260, קכנומס 109 -- ררמ

 286. - התבטיב - ה ,-
 32: 34. ונחיו - - התבטיב ,7.

 34. התבטימ -- ה ,5%-

 ₪ הנברעב 6.

 35. ועסיו - עסיו 151. | הנורבעמ ף, 248. | ץויצעב 4

0 ,144 ,122,116 ,120 ,100 ,108 ,107 ,5( ,89 ,84 :82 :80 :75 

 1%2,170,1ף3, 196, 210, 226, 22, 2330, 200, 100, 389 2, 1

 36- ןויצעמ 9, 17: 19: 69, 80. 84, 95, 107, 108,100, 6

,260 ,262 ,248 ,212 ,226 ,144,150,1%2,170,186,103,196 
 389 2: קתומס 75,168. | ןצ -- ןיס 108,1ף0,210 ; 06 06
 -- ןיצ 1: 426: 9: 75: 84. 107,125, 120, 152,193, 220, 230 --
 טק. 140 1סָּג --ןצק 17 -- ןצא 81. | אוה -- אד 7

 1899: (סעש 136. | שדק -- םכקר איה :שדק 6.

 רחב

 הנרבעב -- הנורבעב 1 1

 - 8 ז9-

 .237 - [רורפומב 6. 9, 84, 108, 152, 193, 22%, 226, 0

 א ט א. אאאזזז
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 - - ה םםידפרב - - - ש'לאמ - - -
 - -- םידפרמ - -

 = - - תורבקב
 : תורצחב - - - - - תורבקמ - - -
 - חח ה - - תורצחמ - - -

 - - - ןומרב -
 : הנובלב - - - - - ןומרמ - - -
 - ד ח ה ה = הנובלמ - - -

 ! הקיתמב
 ! הנומשחב - - - הקיתממ - - -
 : תוריפמב = - - הנומשחמ = = -
 = = תוריסממ - - -

 ! הדגדצה רהב -'= 2
 הדגדגה רהמ = - -

 - -- ןוצעב - - - - - - - -
 = - ה 0-7 7-7 77 ה ן\צעמ - - -

 5 לג

 14. םבידיפרב 61: 14
 15. םבידיפרמ
 21. הפרב -- ר +
 28. חרתמ -- הרתמ

2 

 29. הקיתממ -- ' \ 61, 61 65 +
 30. תוריפמב --י ,\ 61, 63, 65, 60, 127,193, 5

 21. תוריפממ -- * \ 61, 63, 65,

 34. התבטימ -- התבטיב .

 יניפ רבדמב 0. 4 4.
 27. חרתב -- הרתב 64

 הקיתמב -- י' \ 61. 63: 66: 7%

3 

 קתפעפתב

 14, 010. 15 םבדיפרב -- םבידיפרב 4: 5 6. 9 2

0,,,,,, 109 .108 ,99 :95 .94 :75 :17:19 
 106, 244: 247: 2485: 2 260 ' קעותס 4, 126,115,168 ) סת

 82 -- םבידפרב 69,107 -- די טק. 145 111 -- ר טק.ז48 לג

 =- םבידיפרזמ קנננס 4. שש םכימ ג.

 +4 12% -- םכ 0 טק 146 כעל 107 -- הדעל 6%

 171: 106 109 -- םכע גק. 45 4 זרותשל םכעל < תתשל
 שכעל 80. | תותשל --ו 1, ו7,וססז 2 1

 1, 5 תותשל - - - - אלו ,
 16. סת. , 0 שבריפרמ -- 0 0 0 07

,, ,ָָ,ָ,ָ .10 999 :95 ,84 :18.75 
 210, 244, 247, 252: 253, 260 ; קזנתתס 4 -- םבידפרמ

 200 ; תטת6 38) 2 --', 3892. - יניפ רברמב ,18. | רבדמב

 =- רהב 4

 16. ונחיו יניפ רבדממ ועסיו , 8 רבדממ -- רהמ

 < יס , 196. | תרורבקב 42 5, 6. 9, 15, 17, 19, 0%
,:110,120,112,150,152,155,166,168,170,181,103 

 212, 217: 244: 249; 252, 251: 256, 260, 100, 615 ; קצנתס 59
4 ,82,135 

 7. זרורבקמ 4 9:15, 17, 18, 60 91, ,,,,,

 132,1ף0,15%2,1ף5,160,166,168,170,
 244: 247, 253: 250, 200, 288, 300, 601 ; קזנתס 135 ; 0716 2,
 130. - ז-רורצהב 4, 0, 17, 19 78, 84, 104, ָָ,2

 ו 0 152, 186, 212, 237, 244, 260 : קזנתס 45

 18. ועסיו , 89 -- ועס ק. 146 9 -- עס 100. | תורצחמ 4,
,111,120 ,100 ,108 ,104 ,84 :60 :17 :9 :5 

 196, 232. 237: 244, 2490, 260, 264 ; קזוזמס ף4 ; [סז:6 4.

 ונחיו גק.זג5 9. .המתרב < התמרב 7.
 18.19. ונחיו - - המתרב א ,

 19- המתרמ < התמרמ 107. | ןמרב -- ןומירב ף, 84, 212 -



 3 תפתב

 : שכודא ץרא קדצקב רהה רהב ונחיו שדקמ ועפיו
 קדוהי .יפ לע רהה רה לא ןחכה ןרהא .לעיו
 לארשי ינב תאצל שכיעבראה תנשב שש תמיו
 ! שדחל דחאב ישימחה שדחב םכירצמ ץראמ
 ות *מב קדנש תראמו שפירשעו שלש ןב ןרהאו
 תצוהו .דרע ךלמ ינענכה עמשינ =? ראה .רהב

 ; לארשי ינב אאבב ןענכ ץראב בגנב בשי

 ! הנאמלצב ונחיו רהה רהמ ועפיו

 ! ןנופב ונחיו הנאמלצמ ועסיו

 ! ת*באב ונחיו ןנופמ .ועסיו
 ! באומ לרובגב םכירבעה ייעב ונחיו תראבאמ ועסיו
 ! דג ןאבידב ונחיו םםייעמ ועסיו
 ! המיתלבד ן*מלעב ונחיו דג ן*בידמ ועסיו
 :ובנ ינפל םירבעה ירהב ונחיו המיתלבד ו*מלעמ ועסיו
 ןדרי לע באומ תברעב ונחיו שכירבעה ירהמ ועסיו

 דע ת*משיה תריבמ ןדריה לע ונחו :וחאר)
 : באומ תרברעב שיטשה רבא

 ןדרי לע באומ תרברעב קרשמ לא קדוהי רבדיו

 שכהח*לא תרמאו לארשי ינב לא רבד : רמאל וחארי
 ?יןענכ .ץכא | לא= ןהר!ה ..תרא ..םירבע .שתא:.יּכ
 םכתדבאו טככינפמ ץראה יבשי לכ תא םםתשרוהו
 סת*%בסמ ימלצ 'רכ תראו סכתיבשמ 'רכ זרא

 זכתשרוהו |: ודימשת םשכתומב לכ זראו ודאבאת

 עפ כב

 217: 249, 22, 200, 288, 601, 602 ; קזזומס 380 2 --- קוזתנס ןומלעמ

 5. - המיתלבד ןמלעב -- םבירבעה ירהב 84. | המיתלבר -- ה ,
 תמ.]:ם. 16% -- המיתלביד 136 -- המיתילבד קותס 4--מ תק.

4 .]24 

 47. המיתלבד ןמלעמ ועסיו , 166. = ןומלעמ 18;9:,5. 60, =
0 (6 160 ,158 ,120 2 ,111,120 .100 ,108 ,84,107 ,80 

 ז03,106: 226, 232, 217, 248, 262, 260, 288, 601, 602, 1

 המיתלבד קונוס המיתולכד 4 ירהב --- 5, 120 -- עב 18

 -- רעב 199 -- ה (טע.188 4. ינפל -- ינפל ונחיו 146 -- רה

 6 -- ל 2
 48. רברעב -- תרוברעב ירהב 111 -- תוברעב 68
 75, 84, 108, 2 1 260 ; קזנעגס 71. לע

 1טק.18. 102 -- לע רשא 4. וחירי 4: 9: 18: 69 20,
 192, 226 -- !חארי 6. |

 49. ונחיו -- ח ק.185 107. 7 ןדריה לע , 80. * תיבמ --ב
 קחחס ת 125. | רמשיה -- תומישיה 9, 17, 82

 226, 260 -- !ירמישיה 1, 4, 5:15: 75, 80, 102,106,111,120)

2 ,240 ,248 ,227 ,225 ,223 ,191 ,184,190 ,151,158 ,144,150 

 264, 300, 615 -- [ רומשיה 18, 60, 108, 100, 181, 210, 232 --

 ןמישיה 186 -- ןומישיה 650 2 --י . 196. | דע קענמוס לע 4

 םכיטשה --ה , 109, 166 -- םכיטישה 4, 80.  תברעב -- תוברעב
,210 ,196 2 ,,, ,107 ,80 ,60 ,18 ,17 9 

 282, 293 -- תוכרעב 129 -- קזוגגס תוברעיב 4.

 50. זירברעב -- רוברעב ף, 18, 60, 84,104, 07,108,

 252,170 248, 2%3, 2%0, 200 ; קזותוס 128-- טק.

 10 12%. באומ -- באומ אמ 69. = וחירי 4: 9, 18, 6, 80,
 1, 6 רמאפ 5

 ףז. םכהילא ף, 69, 80,95,109,136:170. םכירבע -- םכירבוע
 ף1פָב -- ע ₪02.80 12%. לא 2' ג 23 -- לא הוה 18 -- תא

 קוותס 75-

 52. שםתשרהו

 103, 251, 260. לכ 2% 86 -כ טאטסת- טק. תג.

 יבשוי 6, 1 5,704

 םבתויכשמ

 1,108,120, 220, 242, 260 4. ימלצ .,- םכתכסמ --
 םכתוכפמ 17, 108, 10, 132, 226, 260 -- םכתוכצמ 193 ---
 םכתביפמ 129 --סמ טק. תג. 107 -- ם !טק.ז4. 18%.  ודבאת

 -- ןודבאה 0. ראו 27--1 107. לכ
 םכתומב -- 4 12 4: 52 6: 9: 14: 159 17% 18, 69, 75, 80

+ 94 
2 ;227 ,22% ,223 ,160,166,168,170,184,186,190,191,196 

 236, 247; 239: 244, 247, 260, 288, 400, 015 ; םטתס 18% ----

 םכתומב ני 100 -- םכתבצמ ןזותוס 84. | ודימשת -- * . 129 --

 ןודימשת 95 -- אורימשת ( כ 6746. ) 7.

 א

3 

1. 1. 

 8 ג. א שט אי

 אחפמב - <. == ו

 ₪ שה - =ה חח ינעפכה - - - 7-77 ד
 2 רסס =| וכ = 2%

 + הומלצב <> עו 5 שה 5 06

 : ןניפב - - - הנומלצמ - - -
 ; תובאב - - - ןניפמ - - -

 =- דד ה דה חה חח זרובאמ - - -
 | - - ןודב -- -- 777 ד

 - - - 7 7 ןומלעב - - - - ןוב'דמ - - -
 --הרר רייר ד ה ההה ןומלעמ - - -

 = - תומה - - - - - רד ח ! וחירי

 תר ל תכימשא, = = =

 זכהילא - ְ=7₪-₪0ִ7₪ְ₪ִ7₪ְ₪ְ ₪ 7ְ ₪ ְ ְ 7 7 7 ה = והירי

 ו בה יחלו שב יב = ₪5 = וש

 ו - שכתאמב - - - - ודיבאת

 5 ב ג. + ב 5 ₪5

 . רהה --רה 66. | דחאב -- א ,7.
 . ינעפכה -- ינענכה 61: 63, 64. 6%, 66, 127, 221, 2

 אובב < ואבב -

 . לובנב -- לובגל 64. |  באומ לובגב , 363 100.
 . םכתשרוהו -- םכת , 65.  יבשוי 61,63,64,6ף. לכ 2" 4.
 םכתויכשמ 61, 66. | םבכתוכסמ -- םכתויבסממ 717

 -וו ודיבאת -- ' 5:

 נמר ששש 2 ₪

 הק עת.

 רהה רהב ונחיו 0ק.18: 6.  רהה ---
 הצקב ,\ 9 -- אצקב קזנגגס 1

.0.155 .37 

 רגדגה צ6| רגרגה

 םכודא -- ו 1
 48. לא ,10ְק.1פ3 --לא 2 10. רה לא --רהב זס. רה
 --רוה 146 --רהא 107.  יפ לע 0.146 14.  םכיעבראה

 נק. 4 1. םכירצמ ץראמ , ישמחה 5.
 ף4כ 10, 108, 116,150,151,18,170,181,106 2

 264, 288, 189 2, 601, 602, 600ָנ -- 'שמשה 84. דחאב ל זז.

 29. םםירשעו -- םכירשעו כו 197. = תאמו -- תאמו אאא
 ּותמב -- ותמב ותאצב 109 -- ותומב 108. = רהב -- רה 4.

 40. ינענכה -- ה , 4. | בשוי 9, 69 75*: ,,,6%

 22 בגנב בשי 864 ועסיו ססמ. 41 טק.148 זֶדָב. | .םגננב ,1-
 ןעננ ץראב ,\ 5, 247. | ןענכ -- םבודא 107.  אובב

 ינב -- בשי ינב 24. :
 41. הנומלצב ף,ז2,1(8,1ף13 קזותס 0

 42, (20ז8. קזותוס טופ 82. - הנומלצמ 9.152.193. | ןנופב --

 וב 1,129,170 -- ןונפב 9.17.18, 60, 89,108,132,101, 0

 260 ; קזנתס -
 42, 41. ונחיו - - ןנופב , 6.

 43. ןנופמ --ו , 17 -- ןונופפ 60
 -- ורשו ןנופמ 1%2 -- ]ונפמ . 4 ןנופמ 84 םכירבעה ייעב
 ססזח. 44 (טק.180. זֶקָג- | רבאב -- תובואב 1סג, 260 -- תובאב

 1.2 220, 212, 253 == ב 0
 44. רבאמ -- תרובואמ ף, 13, 260 -- תובאפמ 2
 226, 212, 237, 2%3-- תביאמ 80,10ְק. | באומ לובגב , 6

 לובגב -- ו, 100: 253. -- לובגב רשא 1-
 4%. םבייעמ -- םכ , 69 -- םכייעמ ןנופמ 09 -- םכירבעה ייעמ
 ונחיו 162 -- םכירבעה םבייעמ 69, 193, 244 -- םכייעב טזונגגס

 גס. | ןובידב 9, 69,108,152,191,260. דנ,0.
 46. ועסיו -- וע טק + ןבידמ -- ןובידמ 9 7
 108,1ֶסָב, 260 --'.129. 0. ןמלעב -- ןומלעב 9%

 69: 75: 80) 108, 10, 132, 160, 18',186ף 1פ3; 196: 226 2



 ו:

 ץראה תא יתתנ טככל יכ הב עכתבשיו ץראה תא
 לכרוגב ץראה תרא שתלחנתהו :קדתא זרשרל
 טיעמת טעמלו ותלחנ תא וברת ברל םכיתאחפשמל

 ול ררוגה זדמש ול תצצ רשא לא ותלחנ זרא
 ושירות אל שאו + ולחנתת פפכיתבא תוטמל היהי
 זכהמ וריתות רשא היהו שככינפמ ץראה יבשי תא
 זשככתא וררצו שככידצב כנינצלו שכיניעב סכיכשל
 רשאכ היהו : הב םכיבשי שכתא רשא ץראה לע
 ! שככל השעא *% שכהל תושעל יתימד

 א ש.---| 1

 6 הםי2 ש ע אאאזטצ

 לארשי ינב תא *וצ !רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 ןענכ ץראה לא םשיאב שתא יכ שה*לא תררמאו
 ןענכ ץרא קדלחנב שככל רפת רשא ץראה קרא[

 לע ןצ רבדממ *בגנ תאפ שככל היהו ! היתל*בגל
 חלמה זכי הצקמ *בגנ לובג שככל היהו םכודא ידי
 עכיברקע הלעמל בגנמ לובגה .םכל בסנו + המדק
 אציו ענרב שדקל בגנמ ויתאצות היהו הנצ רבעו
 %ןומצעמ "לובגה בסנו ! הנ*אמצע רבעו רדא רצח
 שכי% לובגו : המיה ויתאצות ויהו שכירצמ קדלחנ
 לובג שככל היהי הז לובגו לודגה שכיה שככל .היהו
 לאדגה שכיה ןמ %ןופצ לובג שכל היהי הזו : *םי

 א%בל ואתת רהה רהמ*א :!רהה רה שכל ואתת
 ל%בגה אציו + הדדצ ל*בגה *תאצות ויהו *תמח

 כ ה

 2. םכהילא 4:9:60:80, 84,100,170. םביאב 9. | ץראה ג"
 -- ה \ 4, 84, 277 חזק. 4 ןענב ,, 129 - 1טק- 4 4

 ץראה תאז ,129.  לופת 1סֶפ,ֶסָג. םככל--- םבהל 1690 6
 גף1. | הלחנב קוגמס הלחנל 12%. | היתלבגל -- ביבס היתלבנל
 נזז -- היתולובגל , פג, 260 -- הילובגל 4-- היתלובגל 6,
 84,108,152,181,186, 226, 232 -- היתלבגב 156 -- התולבנל

2250 
 3. ראפ -- לובג 84. | רבדממ -- רבדמ וָפָג- | ןצ -- ןיצ

 < 4: 9: 69: 84, 107, 116, 193, 212 -- ןכ 4. ידי 555 4.

 םככל 27-- םכהל 109. | לובג -- תאפ 253, 260. | בגנ 2%--
 בגנ עגנ :ְק -- בגנה 69. | המדק חלמה כי הצקמ בגנ -- ויהו

 הצקמ ויתואצות איהו הנורפז לובגה אציו : הדדצ לובגה ויתואצמ
 המדק חלמה םכי

 4. בבל , 6. | לובגה --ו \14, 100,152 -- ה 135.  בגנמ
 םכיברקע הלעמל , 135. | הנצ 58 106 --הניצ 9. | היהו -- ויהיו
 1 52---)'הו 1, 9, 18, 69: 107 7 +, 4

 249, 2%1, 251, 260, 69 'ק: קזנתוס 17, 4

 ויתאצות (טק. 4. זנס -- ויתאצת 1, 4.15.18: 75: 89, 04 9

 106,10ְק,10 128,120,136,150,181,184,190,226,220) 240

 248, 251, 189 2 -- וי , 84 -- \'תואצות 80,152,196. | הנומצע
1 

 5. בסנו -- םככל בסנו 107 : קומס 8 -- אציו 104 -- ם ב
 146 101. | לובגה -- ו ,100, 210. | ןומצעמ -- ו 1
 95,107, 109155, 181, 210 -- קנס ןמ 110. | םבירצמ ,8

 -- המירצמ 247. ויהו -- ויהיו 152 -- היהו 222. | ויתאצות --

 ויתאצת 1, 4,15, 18, 75, 84, 107,100, 1

 168,170,18ף,190, 248, 262 -- ויתואצות 0, 80,1%2 -- אצת

 ויתאצות 244 -- אצות טק. 4. 4 המיה -- המי 4.
 6. .םכי לובגו , 80. . לובגו 1%-- לבגו 100. | כי 1%-- שבו
 תרנכ פג. | לודגה -- ו ,109.158,168,186. | לובג -- לובנו

 7. 6, 7. לדגה -- (12)) -- לובגו , 7.

 7. הז ק.186 125. | היהי -- היה 69. = לובג \ <. | לדגה
 -- לודגה 1452 6 25 15 9 75: 80, 12 4 ו 100,

781" ,+ ,,,, 1 

; 288 ,264 ,060 ,252 ,248 ,247 ,212 ,223 ,196 ,103 ,191 .189 

 םוותחס 3.17, 43 [ס66 82 9 לגדה 286. רה -- רה אבל 7.

 8. אבל -- אבל שככל 120,150, 180 -- אובל 210, 264 -- א
 [גק.זג6 4. ויהו (סע6 היהו 128. | הדדצ לבגה תאצות ויהו --
 ןופצ לובג שככל היהי הז ןניע רצח גְסָג- | תאצות --ו ,%6

8 ,244 ,168 ,158 ,151 ,111,116 ,101 ,04 ,84 ,60 .18 

 המיה ויתאצות 104 -- תואצות ף, 108, 120, 112, 152, 106,

 260, 282 -- תואצת 5,17,107,109. | לבגה -- לובגה 1

 <( ג

₪0 4 

 1 א.

 פיי 5 4 ג.

 0 נוי הברת - - םכיתוחפשמל
 ו %םש - --- 7-7 ע-- - - -

 שש = שכאינצלו - - - - - - -

 םומ ויצו וע ןכ ----777- -

 | ב ב ל ףךש = שו ו

 - - +ראא - - 75 77 7 - שלא - - - -

 -----ד הבגנ - < - - - - - /: היתלובגל
 ב רו

 ו 5 ככ =

 הנומצעמ - = - - - ! הנומצע - - - - - - -

 המ - - - | +( *םשיה ואתאצוה ה'הו - - - *לחנ

 -- 777 ד לאבע --------הה
 לודגה - - - הנופצ = - = 7- ! המי

 אובל - - - - - ו
 לובגה - - - ! הדרצ לובגה ותאצות היהו התמח

 .1 42 5 צץ 8

 < %4. םבתלחנתהו -- םכתלחנהו 64. | םבכיתוחפשמל -- ו ,9
 6 תא טיעמת -- ע , 61. = לע - לא 7

 181,221. בביתבא =-- םפכתובא 64. -= =בביתובא 1.
 55. יבשי -- יבשוי לכ 61, 63, 64 -- יבשי לכ 6.

 שכיבשוי 61, 64

 . לפת -- לבת 127. | היתלובגל -- ו ,.
 . חלמה -- חלהמה

 בל רדא -- רדה 14.

 . ותיאצות 61: 62, 64, 6%, 66, 127, 1892, 14.

 . התמח -- ה , 127, 221. | ותיאצות 61, 63 64, 7

183, 1. 

 סס\ת 0 ₪

6 2 
 ו-2

 את עעתב

 53. םבתשרהו 0, הב םכתבשיו ץראה רא טק. 7
 12%.  ?ראה 1%"-- ץראה יבש 60. הב ;236. | התא ---

 התוא 132 -- םכתא !סעצ6 4

 ;4. םכתלחנתהו -- םכתוא םכתלחנתהו 1092 = תא 2
 190. לרוגב , 107 --ו , 60,181,184,2%1.  םככיתחפשמל לרוגב
 1טק.:4 15%.  םכניתחפשמל -- םככיתוחפשמל 152, 1ֶסָב --

 + גק.:8. 7%. | וברת -- הברת 120,106, 615 ; [סזז6ס +.

 ןרא 2", 5:146,150,152,190,193,199:389 2. | ותלחנ ו"
 --ו 106.  ותלהנ תא טיעמת טעמלו , 86, 8%. | ותלחנ תא 2"
 ₪ תא ותלחנ 5. תא 37. 152,190. לא | 4-- תא קזותוס 3,
 .60.  אצי ול 1" קוגתס אול 60.  לרוגה -- ו , 60 -

 לרגה * 109. תוטמל --ו 1,152 -- השמל קזומס 0
 ז-רוטמל רומשל 69 -- תוטמה 80. | םבכיתבא --י , 0

 ככיתובצא ולחנתת -- לח טק. 8. 7.

 55. ושירות -- ושירת 18, 75, 100: 244 -- ' \ 4. תא ; 9--
 לכ תא 1,161,199.  יבשוי 0,69כ 94, ,,7 7

 200. ץראה יבשי -- אה יב 1טק. < 5: םבכינפמ -- כ

 4טק. ג 9. היהו -- 1; 14. וריתת 8

 תביכשל -- םכיכישל 9, 152, 1סָג; 232 -- םככישל 69. | םככיניעב
 -- שככינפמ 84 -- םכהיניעב עומס 3 -- םככניעב 6 -- םבכינעב

 244. | םבנינצלו -- םכיניניצלו 232 -- םכינינצלו 1, 4.5, 6 72
 75,90,108,100,125,132,116, 158,193; 252, 2%, 200 ; קזווחס

 170 ; גוש 129 -- םכינינלו 244. | םבכידצב --י , 9 -- םככידוצב
 80, 232 ; (0166 2 -- םכבדיצב 4 לע 8% -- תא 5 -- לא

 4 ביבשי ,. 200 -- םכיבשויוז

 6. יתימנד -- יתיטיד 60,196 -- תרבד 84. | שכהל -- םככל
 1733 קוגגמס שככל קעוגנגס םכהל .



 5 4 1 זפפתתהב 5 א ש א. אאאזצו

 ---ררי הי דה ההד ואתאצות היהו - - לובג שככל היהי הז ןניע רצח ויתאצות ו'הו הנרפז
 -----ררדדרררדררההחד !: הנופצ 16 ןניע רצחמ המדק לובגל שככל םכתיואתהו :*ןופצ
 - ההרה 77 הה המפשמ לובגה - - - - - - זז  ןיעל שכדקמ הלברה *םכפשמ ל*בגה דריו : המפש
 0 - לא - - - לובגה -- - 12 דרו :  המדק תרנכ כי ףתכ לע החמו ל*בגה דריו
 ו - ואתאצות היהו - - - - - - היהת תאז חלמה םי ויתאצות ויהו הנדריה לובגה
 א היתלובגל - - - - - 13  ונב תא השמ וציו : ביבס היתל*בגל ץראה םככל
 ו א ו ו ו מ לרוגב התא ולחנתת רשא ץראה תאז רמאל לארשי
 7 ל ל ל ! הטמה יצחו תוטמה תעשתל תתל הוהי הוצ רשא
 ו ורודה ד וס = יחד 14 קרטמו שכתבא תיבל ינבוארה ינב קדטמ וחקל יכ
 = 7 ה ל וחקל קרשנמ קרטמ יצחו םכתבא זריבל ידגה ינב
 | ככ כ - ה ה 7 ה ה ה קמ 18  םכתלחנ וחקל הטמה יצחו תוטמה ינש : שכתלחנ
 ל 0 0 ו ו ; קדחרזמ המדק וחארי ןדריל רבעמ
 ----רררדידיררריריררדדחדרהח 16,17 םכישנאה תומש הלא :רמאל השמ לא הוהי רבדיו
 ---ררררררררדדרררררדרחה עשוהיו ןהכה רזעלא ץראה תא שככל ולחני רשא
 - --ררדיררדדיררדדיייידחהה 18 וחקת קרטממ דחא פצשנ דחא תשנו  !ןונ ןב

 ----ריררררריר ריר רדרדדחדה 1)  הטמל םכישנאה זרומש הלאו :ץראה תא לחנל
 2 - - הממלא - - רם 20 לאומש ןועמש ינב הטמלו * !הנפי ןב בלכ הדוהי
 : ןאלפכ ןב דדאלא םימינב - - -- -- - - - לד  ןולפכ ןב הדילא וןמינבי תרטמל  "?"דוה מע ןב
 - 2-5 - - - חרטמל% 22,234 ףסע ינבל :ילע ןב יקב פששנ ןד ינב קדטמלו
 - -- !דופא ןב לאנה - --- 0707-77-77 24  הטמלו !ד*פא ןב לאינח אישנ השנמ ינב הטמל

 5 ב ג. 7 ב < זץ 250 10 א 4. אעתתאב

 ככל , 232.  ץראה --ץראה תא 60,80.  היתלבגל --היתולובגל
 69, 152, 1ָב -- היתלובגל 4, 6, 84, 107, 108,136, 181, 2

 244. - ביבס היתלבגל < היתלבגל ביבס 109. = היתלבגל ץראה
 ביבס 0. 145 ף.
 תאז -- תרות .תאז 2: רו 12. וציו טק. 13.

 התא , 84 -- התוא 17, 136,170 ולחנתת -- ולחנת .
 253. | לרוגב -- ו \ 18, 60, 135, 211 -- 71 125. - הוצ .
 89 -- 25 גזנז. | הוה ,136. | תףתל , 109 -- תתל השמ זרא

 69.  תעשתל תתל ₪ק.24 173. | תעשתל קוותס העשתל
 תרוטמה -- ו 12 69: 184, 237:,232 - תו טק. 4 2:

 הסמה יצחו -- הטמה יצחה תוטמה יצחה 6. הטמה -- הטמ

 107. | 4 תתל 40 ץראה 60.18 (טק. 84 1:

 14. כ 55 244. | וחקל קתותוס וחקלו 1. | ינבוארה -- ו ,
 100, 132, 166 --- (טק. 4. 0. כתבה גו כ כתובה 12

 193 -- ב9. - םכתבא תיבל ידגה ינב הטמו , 1, 1 2
 1 השנמ הטמ יצחהו םכתבא תריבל ידגה ינב -- ינב
 טבש יצחו םכתבא תיבל ינבוארה ינב הטמו םכתבא תיבל ינבוארה

 השנמ 84.  םבתבא תיבל 2"-- םבתחפשמל 369.  םכתבא 2%
 םכתובא 5,136,193. .הטמ 2"--שבש 150--הטמה 199.  השנמ

 --השנמ ינב 18,226-- , 199. = םכתלחנ -- םבתלחנ תא
 ז <. ינש -- ינשו 69 -- ינשא 4: ז-רוטמה -- ו , ,6.

 הטמה ₪66 תוטמה 150. | םבתלחנ -- ןתלחנ 150.  המדק וחרי
 159.  וחרי , 109,111 -- וחיר' 4: 62 9: 19, 69: 75: 80 7,

 ול
 17. הלא -- ה ,170. | תומש , 1%7 -- לארשי ינב תומש זז.

 ולחני -- ולחני לי 107.  ץראה \ 69- | עשהיו
 18. אישנו --י* ; 197 -- ו \ 69. | דחא 1". 80.  אישנ 9
 --' . 197 -- אישנו 69: 75,151,18צ1: קמעס 9. | הטממ דחא

 ₪ דחא הטממ 109. | דחא , 200. | הטממ -- הטמל 0.
 ץראה תא לחנל וחפת הטממ גק. 24. זק.  וחקת -- וחקת א

 75. לוחנל 69: 75, 108, 100, 136, 181, 90.
 19. הלאו --ו . 5:95. | תומש --ו , 239 -- 58

 ו הנופי 9, 80,

 20. הטמלו -- | .9: 69, 84, 146,158,181.  ינב -- ןב 0
 -- \199. | לאומש -- לאומש אישנ 129, 247 -- לאומולש 17 --
 לאימילש פג. | [ב .166. | דוהימע --' ,, 182 -- הוהימע קז!תוס

 75 -- דוחה ימע 6
 21. הטמל -- הטמלו 18, 6 84,129,1%1,196 ; קזומס 1%.
 ןמינב -- ןמינב ינב 4 189, 226 -- ןימינב 136, 176 -- ןמיניב 4

 -- ןמניב 129. | | דדילא --י , 69, 80, 1%2, 181 -- דדילא אישנ
 129 -- דדי !טק.ז86 184. | ןב -- ןכ

 ולפב מ. [:ח.
 22. הטמלו -- ! \ 5: 69, 7%, 129,146,181. - ינב ,1.

 אישנ , 9- | יקוב 69. = ילני -- ילוגי 69 -- לאני :י

 21. ינבל --ינבל הטמל 13: --הטמל 172. | הטמל --ינבל
 ינב , 109,146. | אישנ , 17, 10,111, 223 -- 'שנ חח. ]ות. |(

 לאינח קזומס לאימח 69. = ןב לא 187. | דופא
 80, 81, 84, 107, 108, 10,111, בכ, 136, 160,1%5: 0

 בלכ

 ןולסכ -- ו , 190 --

 ף. ותיאצות 61, 63, 64, 65, 66, 127,191, 1. לובג ---

 לובנא 65.
 10. םכתיואותהו 1. ןניע -- ןניע אאאא 1.

 11. הלברה -- הלביראה 64-- הלבראה 2

 221,670 --הליבראה 299.  ןיעל , 63. לא --לע 364 1
 המדק , 63-

 :2. ותאצות -- ואיאצות 6ז -- ותיאצות 64, 65, 66, 127,183, 1.

 ץראה , 6- 11 לכ ילורגב 1.
 14. םכתבא 1" 66 27-- םבתובא 62, 64, 66, 127,183, 1.

 1%. הטמה -- הטמ 17. ולחיני 6.

 18. וחקת , 4. 22. הסמלו 36 0.
 23. לאנח -- להינח 63 -- לאינח 127, 1.

 24. הטמלו -- ו , 1.

 תּעתב

0,109 ,106 ,81 ,80 :75 :69 :19 ,18 ,17 

0 200 ,262 ,210 ,186,106 ,+ 

 601, 602, 604 : קזנעס 94,103,125 : 0006 15,82 -- לאבגה
 128,211--ב ק.14.12%.  הדדצ קצומס הדרצ 144--הרדצ 4

 9. 60. 193. אציו -- ואציו 106 -- אצ טק. 14 107 --
 + ₪4: 12%. | לבנה --לובגה זו 2: 4:5 6; 9,17,18: 609. 9
9 ,150,152 ,172 ,120 ,111 ,100 ,108 ,107 ,106 ,80 ,84 ,81 

-- 82 ,1% 10106 ; 200 2 ,212 ,223 ,210 :158,170,181,196 

 לאבגה 233-- ל קתמס ן )5. | הנורפז 24 ויהו -- ויהו
 בכל :ףס -- !ה*| 182.  ויתאצות -- ויתאצת 1, 2: 4: 55 1

 69, 82, 8 4, 10ְק, 100, 128, 144, 150 + 7%
 248 -- ויתואצות 14, 129, 152, 260 --' . 181. | ןניע -

 לוז הוס יחיה הוה 69. |. ככל 232. ! \ .לובב
 - 1.14: - ןופצ -- ןופצא 14.

 10. םכתיואתהו -- * , 106 -- אח תא םכתיואתהו 2.
 ככל 5 1 לובנל 199 -- לובג 1 0 תומס

 המדק -- החרומ המדק 136 -- אמדק 52. רצחמ ,4
 11. םכפשמ לבגה דריו , 200. | דריו 1*-- -- דריו אציו 4--
 היהו 2. - לבגה 1%-- לובגה 1, 42 5 9, 15 17, 18, 60: 75 0%
 81, 84, )5, 107, 108, 100, זו, 2 136, 150 2
 :58,170,181,186,1סָב, 196, 210 2 200 ; קזותוס 6, 04 --

 ל קחתתס ו 2. | ןיעל םכדקמ -- םכירצמ הלחנ 10.  םבדקמ --
 - םכדקל שבדקמ 151. לבגה 2'-- לובגה

+16 1 2 .99 :84 ,81 ,80 ,75 
 וו 186, 103, 190, 200 ; קוותגס 6, 04- החמו --
 החמו םכפשמ 107. לע -- לא 107, 247,251 | קוגתס 6%

 146 -- ע גק.14 191 -- טק,
 11,12. לובגה - - (6) - - החמו ,7-

 12. לובגה -- ו .14: 89: 95:106,128,155, 170, 172, 244, 248 ג
 תטמס 4- הנדריה --הנדריה םכפשמ %. ויתאצות -- ויתאצת
1 107,100 ,89 ,84 :82 :75 ,18 ,15 ,6 40 22 ,1 
 184, 186, 189, ?גב; 248 --ויתואצות 13, 196, 200 ; קונוחס 0.



4 .1 1 

 ינב הטמלו :ןטפש ןב לאומק אישנ םכירפא ינב

 רכששי ינב הטמלו : ךנרפ ןב ןפצילא אישנ ןלובז
 אישנ רשא ינב קדטמלו ! ןזע ןב "ראיטלפ תצישנ
 לאהדפ אישנ ילתפנ ינב הטמלו ! ימלש ןב דוהיחא
 ינב תא לחנל הוהי הוצ רשא הלא + דוהימע ןב
 ; ןענכ ץראב לארשי

 אאאט

 וחארי ןדרי לע באומ תברעב השמ לא הוהי רבדיו
 תלחנמ שכיולל ונתנו לארשי ינב תא *וצ !רמאל
 קכהיתביבס שירעל שרגמו תבשל םכירע כתזחא
 שכהישרגמו תבשל סכהל זכירעה ויהו : םיולל ונתת
 ישרגמו : םשתיח לכלו שש*כרלו שתמהבל ויהי

 ףלא הצוחו ריעה ריקמ םכיולל ונתת רשא םכירעה
 המדק תאפ תא ריעל ץוחמ זשכתדמו ! ביבס המא
 תאו המאב סכיפלא *בגנ תאפ תאו המאב םשיפלא
 קכיפלא אןופצ תאפ תאו המאב םכיפלא *םי תאפ
 ! שכירעה ישרגמ שכהל היהי הז ךותב ריעהו המאב
 טלקמה ירע שש תא םכיולל ונתת רשא שירעה תאו
 ונתת םכהילעו חצרה קדמש םאנל ונחת רשא
 ונתה רשא םכירעה -לכ : ריע זכיתשו םיעברא

 : ןהישרגמ תאו ןהתא ריע הנמשו שכיעברא כיול
 ברה תאמ לארשי ינב תזחאמ ונתת רשא םכירעהו
 רשא ותלחנ יפכ שיא וטיעמת טעמה תאמו וברת
 : שכיולל וירעמ ןתי ולחני
 4 = = == 0 זס לארשי נב לא רבד ( רפאל השמ לא יהוה הפרה

 אתפעפאכב

 4. םבירעה -- ביבפ םבירעה 109 -- םכירעל 4. =  תבשל םבהל

 טק. 8. 173. | םבהישרגמו -- * 69 -- ןהישרגמו 152,176 --
 םכה גק.ת45 175. הי םכהישרגמו ₪ק.ז46 2.  םכשוכרלו
6 ,111,132 ,10 ,100 ,108 ,84 ,75 ,10 ,18 :17 14 :2 

 186,193: 225, 220, 233, 240, 252; 253, 200, 015 ; קזותוס 2
 לבלו -- ו . 129. | םבתייה 5292 69 4

 8, 109,191,196, 232 : קזנתבס 4

 4. ישרגמו -- יי ; 69-  .רשא ,.
 המא 00. 148

 5. םבתדמו -- םכתודמו 232 -- םכ טק. 13 0

 תאפ 129,"1. | המאב םכיפלא בגנ תאפ תאו 95. | בננ --
 %בגנ 1. המאב 2" | . םכי תאפ תאו (טק.145

 םכי -- ןופצ 18. | תראו 4", 80. | ןופצ -- םכי 18,109 5
 םכיפלא 3"-- םכיעלק 80. | ריעהו -- ו. 80. | הז -- הזו
 םכהל -- םבכל 1 225%: 247: 248, 249, 262,

 683 'כ ; קצגתוס 10, 104, 107, 100, 111, 236 ; 1076 2 149

 191 ; םטתס 157,193 -- טק, 4. 168 -- ה טק, 2

 6. ראו -- ו . 5. .. ירא -- ראו שו גז ז == תאו
 109,132,1ף0 ; םטמסס 7. טלקמה -- ה 4 14

 םנל ונתת רשא [0ק. 46 6. - ונתת -- הניהת 107. | םנל =
 םונל 5, 9, 15+ 17: 759 89 0,
 171:184:191,196: 232, 248, 249, 253, 260, 615 ; זותבס 4

 99, 168 -- סונל אאאא 199. | ונתת םבהילעו חצרה המש סנל
 םכיעברא -- םכיתעברא תא 84.  חצרה --ה , 95, 157 -- חצורה

 193. | םבהילעו --' \ 2,128 -- םכ , 101. | נתת
 םכיעברא -- םכ ,\ 5ת. 11!ת. 4. םכיתשו -- ית [גק.134-

 7. םבירעה -- ה 0.186 9. | םביעברא -- םביעברא תא
 --(טק. ג 14.  הנומשו ֶסָג. תאו ןהתא ריע ה 00. 14- 4

 תאו , 6- ןחישרגמ -- י , 109 -- ןהישרגמו 6 -- םכהישרגמ
 17,158, 2 ]מ 8ת6 00.7 םביולל ונתת רשא םכירעהו

 ןהישרגמ תאו ןהתא ריע הנמשו םביתשו םכיעברא 1:

 8. ונתת -- םכיולל ונתת 1סֶפ- | לארשי ינב תזחאמ 915 0
 תזוחאמ 12פ,1פ%-  וברת ברה תאמ ,15%. | תאמ -- ת טק.
 עמ 6%. ברה -- ה 0ק.145 6.  תאמו--ו,1%%. שעמה --

 טיעמה זפ -- תעמה קננתס 380 2. | וטיעמת -- ו. 4- | יפכ ,
 79 -- כ (טק.46 8. | ולחני רשא , 232. | וירעמ ןתי ולחני רשא
 כיולל טק. 175. ולחי--ו 4 --ולחוא 8. ןת 9

 הצוחו !סע6 הצוחה

 תא

 =- ןתא

 א אזצ.

 - 289 2 ; 1סעצ6 4

 0 5 גז א ט א.

 - = חדור דד - שש ₪ ₪0₪ ₪ ₪ 25

 4-2 = יב ו שש 5 |25 ל 0 רש 20
 שש = כ = רש ₪016 ₪ שם ה 27
 ₪ ₪ ה ₪ = -ה 7 28
 42/4 = 2 חה הוד לו מ אפ | ד ₪ 2

 ו

 ןחירי - - - לא - וא עלה לת ו = 1

 ו - סר כ מ

 ןהישרגמו - - - - - --ר ריר רררהח :
 - רד דה 77 ד ששוכרלו ------7- 4

 -- הצוחה ----- 7-7 הדחה
 - = == - = = ל-0 ₪ ₪ = 7 5

 -- הדחה ד הבגנ ------7-7דדהדד
 = -- הנפצ -- 007-7777 המ -- -
 תי - םכל -----רר דרה

 = - ההרה ריד ההרה דורררזהה 6
 -- רד ררדח חה סונל - - - -- -

 =, ב(" = שוש == שש | ת ש=) 0 == ו לא פפו == = יקל 7

 ב בש ב כ ב0 ב 0 בע ו כ = 8

 ב %לחני

 5 2 ג
 הבה 218₪ 1 א.

 2%. ךנרפ -- ךנרפא 3. 26. לאיטלפ ₪ ליאטלפ 65
 27. דוהיחא -- ה , 61, 63, 64, 5-

 28. לאהדפ -- ליהדפ 1. 29. ינב -- * 1.

 1. לא 2%-- לע 61, 62: 64, 65, 66, 127, 221, 1.
 2. 'ןצ טק. 28. 1. םכהיתביבס -- ת ,5-

 2. תבשל םכהל טק. 4 1
 %+ םנתדמו ; 65. |  םבכל ,6.

 6. המש -- ה , 61. | חצרה -- אחרה
.4 ,64,127 

 7. שביולל
' , 2 

 םבהילעו -- ןהילעו

 8. תזחאמ -- א , 3.

 זתפתב

 103 196, 237, 260 : ץחחתוס 4 10766
 20 2. < רט ככ לאינח ,

 24. הטמלו -- ו, 84. = | אישנ , 80 - , 7.
 25, 00 ,,90- הטמלו -- 1. 5, 75,168 -- ל

 4 ינב 34 ןפצילא ₪7. 46 102. = ןלובז -- ןולובז 69 -- ןולבז 81
 --ו,170. | אישנ ,% ןפצילא טק.14 190. | ןב 515

 26. לאיטלפ -- לא יטלפ יטלפא 4. ןוע -- ןזאע 22) --

 ךדע 69.

 27. אישנ ,6-
 =- ןיכלש קזותוס

 28. ינב ,99-
.4 200 ,260 7 ,103,107 

 דהימע 1

 2ף. הלא -- תומש הלא גס.
 ינבל ץראה 18.  לארשי ינב ,9-

 ב (טק. ג 4

 ןב , 157. = ימלש -- ימולש 7 23

 לאהדפ -- ה , 69, 7% -- לא הדפ
 דוהיזמע --=

 הוהי , ז7ס. | ינב תא -- תא

 לארשי ,112.  ץראב =

 ז. הוהי טופ 4. תברעב -- תוברעב 1, 4,18, 69.75: 49
0 ,253 ,249 ,244 ,181,103 ,162 ,112 ,120 ,108 ,107 ,94 :89 

 -- טק. 04 וחרי , 152 -- וחירי ), 18, 69, 9,

 2. ז-רולחנמ קוגתס התלחנמ 189.  .םכתוחא -- םככתוחא
 שרגמו -- ו ; 9. | םבהיתביבס -- םכהיתוביבס 9, 152: 193 2

 239, 248 -- םכהיתביבס רשא 6 -- םככיתביבס 252 ; קזנתגס 9
1% 



 7 תר פ

 %% ןדריה תרא סכירבע שכתא יכ שהא%לא זררמאו

 טלקמ ירע סכירע שככל םכתירקהו : ןענכ קרצרא

 ! הגגשב שפנ הכמ חצר* המש סנו שכל הנייהת

 חצרה תומי אלו לאגמ טלקמל שכירעה םככל ויהו

 ונתה רשא סכירעהו : טפשמל הדעה ינפל ודמע דע

 םירעה שלש תא : ככל הנייהת טלקמ ירע שש
 ץראב ונתת םשירעה שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת
 רגלו -לארשי ינבל 7: קדנייהת טלקמ ירע ןענכ

 טלקמל הלאה סכירעה שש הנייהת סככותב בשותלו

 ילכב שכאו :!קרגגשב שפנ זרכמ לכ חרמש סונל
 ! חצרה זרמוי זרומ אוה חצר זרשיו והכה לזרב
 חצר זרמיו והכה קרב זרומי רשא די ןבאב םכאו
 רשא די ץע ילכב וא |! חצרה תרמו זרומ וה
 ! חצרה תמו תומ אוה חצר תמיו והכה וב תומי
 אוה וב ועגפב חצרה זרא זרימי אוה םכדה 'ראג
 וילע ךילשה וא ונפדהי קדאנשב וכאו : ונתאמי
 תרומ תמיו ודיב והכה הביאב וא | :! תמיו .קדידצב
 חצרה תא תימי שדה לאג אוה חצר הכמה תמוי

 וא ופ*דה קרביא תגלב עתפב שאו !וב ועגפב

 ןבא לכב וא :קרידצ אלב ילכ רכ וילע ךילשה

 אוהו תרמיו וילע "לפיו תואר אלב הב זרומי רשא

 ןיב הדעה וטפשו : ותער שקבמ אלו ול ביוא אל
 !:קרלאה םיטפשמה לע שדה 'ראג ןיבו קדכמה
 ובישהו סכדה לאג דימ חצרה תרא קרדעה וליצהו
 בשיו המש סנ רשא וטלקמ ריע לא קרדעה ותא

 תב.

 , 80. = תומי < תמו 22%. = הב , 146 --וב 264. | זרומיו ₪
 17. | חצר -- חצור 69,173, 260 -- חצרה 178. | אוה ,

 תומ -- ו ,- הצורה 9.
 18. 00. 14, 200. | וא -- םכאו קוס 380 2; 16 =

 ילכב --י . 158. = די ץע ₪ ץע ךי 152. | ד%--והכה הי זז.
 וב תומי רשא רי טק. ג 82. וב -- הב 5, 60, 84, 22%, 2

 קחותמס 109 ; 076 110,128. | והכה --והכהו 120. | חצור 9,

 193, 4 חצורה 0, 184, 1091:

 1: לאוג 9, 108, 100, 1933 4

 חצרה תא ,189. | תא , 18,244. | הצורה 193.251. - ועניפב

 69. = וב ,152 -- הב קממס 18. | אוה 2", 100. | ונתימי 1

120 ,1090 ,84 ,81 ,80 .75 ,69 ,18 ,17 ,15 :14 :9 62 42 

 129,132,150,160,186,זס,106, 210,226, 247, 248,240, 1,

 260, 271, 282, 283, 288, 001, 602, 603, 615 ; קענתמס 95, 128 ;

; 2 54 10:56 

 20. וניפרהי 60, זפָ. | ךילשה --' , 152. | וילע -- לב ילכ לב
 וילע וזג. | הידצב , 5 -- היידצב 0, 84,106 ; קזותוס 80 --ילכ לכ

 קעותוס 4 תתומיו 1 .

 21. וא [טק. ג 5. הביאב <- * , 136, 190, 271, 1.

 ודיב ; 95 -- טק. 185 1. | תומיו 6. 9.  הכמה תמפוי תומ , 7.
 תומ -- ו \ 5, 261, 271, + תמוי , 4. הכמה , 9,

 חצר -- חצרה 169 -- חצור ף, 6, 111, 103, 216, 260 --צר טק,
 18. 4 לא 190 -- לאונג 9, 6, 108,129 1 23

 -- קזוחס לאנמ 6. | תימי -- תימי אוה 80. | חצורה 4.
 ועגפב קגמס עגפב 8. וב , ,.

 21, 22" שכאו רב כ ג 16
 22. עתפב -- תפ עתפב 4. | ופרה -- ופודחהא \.

 253:- אלב"ילכ לכ גס תג6
 היירצ ף, 18, 4-

 22, 23. וא : הידצ 10ק. 1 1
 23. וא ק.תג. 1. | ןבא -- די ןבא . הב ,%6
 תואר אלב [טק.138 83. - תואר --וב 109. וילע לפיו ,4
 וילע לוג 104. תומיו 1ֶסָב. | אל --ול 107,150,1%% -- עת.
 ץג. ביוא א [טק. :8₪ 7%. ביוא -- | . 9, 107,126 -

 היה 199 -- אנש .
 24. הדעה -- הדעה תא <. .2. הכמה -- הכמ

 17. ןיבו -- י 2 לאוג 193,89,108,12%, -

 םכיטפשמה -- םכ , ₪. 11. 4

 2%. וליצהו -- י , 18. | תא הדעה -- לאג ןיבו הכמה ןיב הדעה
 תא םכדה 9. תא , 4. הצורה דימ \ 7-

 לאוג 9, 108, 12ף,136,184,ופָב- ותא ,ו. | וטלקמ = ולטקמ

 תרה ד ד

 וילע , 4
 אלב 2%-- א [טק, תג 10.

 ןיב =

 א עט א. אאאט
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 (/--ה- ב ששי ב ןצהולא'ב "פי
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 == 7 - - הצרה << 12002 2
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 ז2. םםירעה -- ה , 63- | | תמוי ₪ תומי 1833 4
 16. ילכב -- כ ,

 . רומי 2" < תמוי 64, 71.
 . ילכב -- כ , 64. | וב -- הב .

 . ונפדהי -- ונפידהי 61. 64, 65, 127 -- ונפידהי 183 -- ונפדחי
 61, 06, 4. אוה -- וא 61, 623, 64, 6%, 127, 4.

 . עתפב -- התפב 6. 23. אל אוהו -- אלו =.

 םפתתב

 10. ינב | 252. | םכהילא , 69, 80, 107 7 13

 קפתמס 94. | םםירבוע < הצרא -- ץרא לא 9.

 זז. םבתירקהו -- * ג 244 -- םכת \ 8מ.11ם. 144. = םבירע
 104.  ירע--ירעא 135. טלקמ -- טלקמ לק 209.  הניהת \.

 שבכל 2%-- 8% םכבל 89 -- אםככל 144. | סנו שאת טק
 רו ןקצה -, ברה חצור 9, 155, 193 -- חצאר

 כמ -- הכמ לכ 17,190. = הננשב -- הננשב הנמלשי 5.
 12. ויהו קזנתס היהו 84. | םבירעה םככל טק. 14

 םבירעה -- ה . 69.  טלקמל = לטקמל 1%2. | לאגמ -- לאונמ 0
 1, 260 ; קחמס 168 -- %א%% לאנמ 1 3
 -- םבדה 300. תג. 60. | חצורה ף, 69,193 -- חצארה +.

 ודמע -- ודמעי 106 -- ודמוע -
 13. םבירעהו -- םכירעה שי 152 -- םכירעה תאו 6.

 ונתת --- ןדריל רבעמ ונתת 69,109. = הנייהת -- הניהת 244 --
 ןייהת 84. | םבכל הנייהת -- םככל לארשי ינבל הניידת 7.

 1, 14. הנייהת - - (14) - - םבבל ,.
 14. תרא -- תאו 864 -- תאא 6. | ונתת - - - - רבעמ ,

 90, 89. | ןדריל רבעמ -- ןענכ ץראב 181. = תאו --ו ,9-
 ןענב פ18 136. = ירע -- הלאה םכירעה 107. = הנייהת -- הנייהת

 םככל 181,1ף0 ; קזנתס 168,
 = 1. רגלו , 109 -- | , 18,129, 181 -- רגה רגלו 3.

 בשתלו 100. | ככותב , 107 -- 6146 128 -- ) , 109 -- םכככותב
 120- םבירעה שש -- םכירעה שש רעה שש 0- םכירעה

 -- ה 84. הלאה 199. | טלקמל ,; 94. | פונל -
 10 152, 158, 186 ; תטתס 157 -- ונל ק. 18: 184.  הכמ , =.

 הגגשב טלקמל ,5-
 16. ילכב -- כ גם. 38 107. | תומיו

 -- חצור 16 7 260 -- חצאר 2
 חצורה ף, 69, 193 7- חצארה 125. -

 17. שס. 193.  םכאו--םבכאו די ץע ילכב וא 109. ןבאב
 --והכה ןבאב 157--כה ןבאב 111. 7% הב תומי רשא

 חצר -- חצרה 0

 תומ -- ו ,-

 . ו



 ו:

 ןמשב ותא חשמ רשא יראדגה ןהכה תומ דע חָּב
 וטלקמ ריע לובג תא חצרה אצי אצי שכאו : שדקה
 ץוחמ םשכדה יראג ותא תצצמו :!קדמש םּוני רשא
 ןיא חצרה תא םשכדה לאג חצרו וטלקמ ריע לובגל
 ןהכה תרומ דע .בשי וטלקמ .רועב יכ  !:םד ול
 לא חצרה בושי ל*דגה ןהכה תומ ירחאו לאדגה
 טפשמ זרקחל שכל קדלא והו :ותוחא ץרא
 יפל שפנ הבמ 'רכ .. :םבכיתבשומ "רכב ככיתבהל
 שפנב הנעי אל דחא דעו חצרה תא חצר' בידע
 אוה רשא חצר שפנל ,רפכ וחקת ילו :  תרומל
 סונל רפכ וחקת אלו :תמו תומ יכ תומל עשר
 ןהכה תומ דע ץראב תבשל בושל וטלקמ ריע לא
 %%%%% םסכתא רשא ץראה תא ופינחת אלו :%*%%%
 רפכי אל ץראלו ץראה תא ףינחי אוה םכדה יכ הב
 אלו :!וכפש שדב שא יכ קרב ךפש רשא שדל
 ינא רשא הב םכיבשי שכתא רשא ץראה תא *%אמטת
 : לארשי ינב ךותב ןכש הוהי ינא יכ קדכותב ןכש

 אשא. אאאט

7 

 ריכמ ןב דעלג ינב תחפשמל תובאה ישאר וברקיו
 השמ ינפל ורבדיו ףסוי ינב תאחפשממ קדשנמ ןב
 : רארשי ינבל זרובא* ישאר שכיא%שנה ינפלו
 הלחנב ץראה תא תתל הוהי הוצ ינדא תא ורמאיז
 תא תתל הוהיב הוצ ינדאו "לארשי ינבל *ררוגצ

. . 

 תעפפהב

42 .200,216 ,180,196 ,181,186 ,168 ,107 ,99 

 2%2, 01% -- םככיתבשמ םככיתשפנ 4 -- םבכיתובשומ 2
 226, 247, 248, 260 -- םבכיתובשמ 1. :

 29. הכמ פ5 1ף1. | הצרי 14. . תא 9 7- חצורה
 193. תומל - 4

 11. 60. 151.  אלו--ו, 80,111,150,191.  רפכ קוס
 סונל רפכ זֶלָּג. | שפנל -- ל , 199. | חצור 0, 69, 194,

 רךשא , 193. | .תמוי -- תמת ץקתותוס 3 -- תומי 4-
 32. אלו -- ו ; 80 -- ל 181. = וחקת -- רה 14.

 רפכ וחקת --כו קוס ר ספ.  רפכ , 75 -- רפוכ ֶסָב < קונוס

 90. | םונל --ו 109, 217.  .ר'ע ,157. | וטלקמ , 95--ו.
 84. | ןהכה -- לודגה ןהכה 9.

 23. אלו -- ! 4 -- טק. 186 7 1 6.

 ץראה - - (7) -- רשא 9.
 םכדה , 223. = ףינחי טק. 86 2. .  ץראלו טק. 145 () -- קזזחוס
 ץראהו 1:1.  רפובי 60,129,1פ3. הב ךפש רשא םכדל ,.
 םכא יכ הב ךפש רשא םכדל < הב ךפש רשא םכדה .םבא יכ 6.
 [-בךל א 89 7- םכדב 159 50 226 --ל (טק.ז86 82.  רשא--

 רשא כא יכ 60.  ךפוש 60,102. הב 27 0.181. ה

 -- םכ,1%2.  וכפש -- וכפוש 6 -- הבפש 2289, 4.

 34. אמטת -- ואמטת ס,84. תא ,129.  םביבשי םכתא רשא

 תא 1" פ 20.

 הב 1:5-- הב םביבשי 4.

 הב , 1%7. | םםיבשי -- םביבשוי 9, 69,108, 170, 193, 283 ---
 םכירבע 18.  רשא 2" עגפ 106. | ןכש 1%-- ןכוש 108,178 --

 ןתנ 84. | ינא יכ הכותב ןכש ,1פְפ. | ןבש הוהי ינא יכ הכותב ,
 24 הנותב -- ו ,, 109, 125, 2%1 -- םככותב 84,153, 22% :

 קונתס 75 -- םככתב 5. הוהי ,102. | ןכש 2"-- ןכוש

 6, 108 ; (סעצ6 2.

 1. וברקיו-- ב ₪0ק.ז4 80. | תובאה -- ו, 0

 158,184,264. | תחפשמל -- תוחפשמל זס, 232 -- םכתחפשמל
 0 ינב ז" 100. ןב 1%-- ינב 196 -- טק. 4

 השנמ ןב -- השנמ ריכמ ןב 18.  תחפשממ , 80 -- תחפשמ 4,
 186 -- תוחפשממ 1, 60, 129, 178, 1 -- תחפשמל קזותוס 4
 ינב 2"-- ן[ב 5: ףסוי ינב -- ףסוי ןב השנמ 107, 168, 74.

 ףסוי -- לארשי 12% --(טק.ז4 110.  השמ , 1ֶסָג --השנמ 244.
 םכיאשנה , 69 -- םביאישנה 7 5%
 1סְפ,זזנ,120,132,136,150,152,158,178,181,101,232, 2

 251, 260, 282, 615 ; קזומוס 04, 170 -- םכיאשנה רזעלא 95 --

 םכאישנה 14, 4 ישאר 2%-- 'שארו 84,

 תובא -- ו , 80, 109 -- תובאה 6. | לארשי , 7-

 2. ורמאיו -- רמאיו 181 -- אי ק.ז4 103. | ינדא ---ינודא 9
 --השמ ינדא 18.  תתל 1"--ונל תתל 80. תא --(8) --ץראה

 הב 12 0 א.

2%8 5 

 --ד דד - - - לודגה ----7777ה

 = ₪. הדחה לודגה = - - - 7 7 7 - לודגה

 קאש ה קוק ן' יאק "יי"! יה "מו \ כח ןח ומה קב שי ןשי "וב יו יב יס יהו ( ויק ב ו

 כובש הי - צוזה הקה ןח אח יה ; לודגה

 ----ררדרריריררדהח ואמטת

 2-7 ה ה 7-77 תוחפשממ -------
 -- 77 תובאה - - םיאישנה -- - ---
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 29. תקחל -- ח ,6- םככיתורדל 64, 66; 7.
 40. יפל -- יפ לע < חצרה תא , 4.

 341. רפוכ 61, 4-

 12. רפוכ
 33. םביבשוי 64-
 34- םכיבשוי 6-

 בושל
 ףנחי 65. | םכדל -- ל 0. 40 1.

 1. זרוחפשמל 61, 63, 64, 65, 66, 127, 193, 14.
 םכיאישנה -- םכיאישנאה 7.

 2, חרא 2% 64. | הלחנב -- חלחנב 7.
 ה

 תעפתב

 19,186.  בשיו -- בשיו רה 9%. | הב , 196 -- ןהכה הב =.
 רוע 1סֶד. = תומ --ו ,109. = לדגה -- לודגה 1: 4: 5: 6

 כ 84, 107,108, +

,264 ,260 ,252 ,249 ,248 ,244 ,210 ,160,175,181,190,193:196 
 288, 601, 6043 קס 5 (0ע66 17,108 -- 8

 ודב. | ןמשב -- החמשה ןמשב וס
 26. אצי 1%-- אוצי 5, 15, 18, 600 6 גז. תטמס 4

 הצרה -- חצרה תא 244 -- חצורה 60, וס; 264. | רא -- לא
 ו, קונוגס .82, 84, 107,158 -- [טק. 74"

 ריע < ירע - וטלקמ --ו,ז9. סוני -- ו \ 5 -- קוס

 שוני 106 -- קנ המש -- הב בשיו : המש 9,

 27. אצמו -- אצאמו 9- לאג 1"-- לאונג 4% 4

 1- ץוחמ ,. 80 -- ץוחמ חצרה תא 6. חצרו -- חצ ₪.
 4 99- לאנ 27-- לאוג 106, %) 16 7 םכרה 20 /
 106.  חצרה תא , 4. | תא ,151.  חצורה 60,103. | ןיא-

 ןי 0. םבד -- םכימד 4, 69 -- םכ קנווס כ
 27,28. וטלקמ - - (9) - - חצרו ; 95-

 28. יכ טק. 146 -?  בשי 518 זרומ -- ו 9%
 לדגה 1% 1ָב -- לודגה 1 40 6: 9182 69: 75: 84 89, 197,

 109 2 1 196, 210, 252, 260 ; קזנגס +
 לדגה ןהכה תומ ירחאו \ 17: 75, 89. 109.132,1895.186.  ירחאו
 --יג 81. לדגה 27-- לודגה 1, 46 0 18: 69 1 7
 108,120,116,10, 190,196, 210, 248, 240, 252, 200; ץווזמס
 94. | בושי --ו . 84. 239. = חצורה 9,191. | ץרא -- רע וג

 ספ. | ותוחא -- ותזוחא פג -- 10ק. 146. [5-
 20. ויהו -- ייהו 4.  םככל הלא ןיהו גק.זג 18. הלא 9
 -- א םק.186 0. | םככל הלא ₪ הלא םככל 120. | בכל , 244
 תקחל שככל הלא ₪02.36. סב. - םםביתרדל -- םככיתורודל 3
 -- םככיתורדל 162. | םבכיתבשומ --ו 4 5: 17% 69, 80, 4,



 59 מ 0

 ינבמ דחאל ו'הו | : ויתנבל וניחא דחפלצ זרלחנ
 זרלחנמ ןתלחנ הערגנו םשפישנל לארשי ינב יטבש
 םכהל הנייהה רשא הטמה תלחנ לע *ףסונו וניתבא
 ינבל ללבאיה קדיהי שאו !ערגי ונתלחנ "רר*גמו
 הנייהת רשא הטמה תלחנ לע ןתלחנ הפסונו לארשי
 וציו !ןתלחנ ערג' וניתבא קדטמ תרלחנמו שכהל
 הטמ ןכ רמאל הוהי יפ לע לארשי ינב תא השמ
 קדוהי קדוצ רשא רבדה קרז ! שירבד ףסוי ינב
 פכישנל הנייהת שכהיניעב בוטל רמאל דחפלצ תונבל
 אלו ! םישנל הנייהת םפהיבא הטמ תחפשמל ךא
 שיא יכ הטמ לא הטממ לארשי ינבל הלחנ ב*סת

 תב לכו :לארשי ינב וקבדי ויתבא הטמ תלחנב

 תחפשממ דחַאל לארשי ינב תוטממ קרלחנ תשרי

 לארשי ינב ושרי ןעמל השאל היהת היבא זרטמ

 הטממ הלחנ ב*סת אלו :ויתבא .תלחנ ** שיא

 ינב תרוטמ וקבדי ותלחנב שיא יכ רחא קרטמל
 ושע ןכ קדשמ זרא קדוהי קדוצ רשאכ | !לארשי
 קרלגחו קרצרת קרלחמ קדנייהתו + דחפלצ תונב
 : זכישנל ןהידד ינבל דחפלצ תונב קרענו קדכלמו
 יהתו שכישנל ויה ףסוי ןב קדשנמ ינב תאחפשממ
 זרוצמה קדלא :ןהיבא תחפשמ הטמ לע ןתלחנ
 ינב ללא קדשמ ריב קדוה' קדוצ רשא םיטפשמהו

 : וחאר' ןדרי לע באומ תברעב לארשי

 8 כ כתב

 18,75,129,181. | םבישנל 1%-- םבישנל אלו 9. | תרוחפשמל
 10. | הטמ -- הטמל 136. | םבהיבא -- ןהיבא ,%
 84,זזז,126,120, 401 ; 06 380 2 -- םבתבא 75.  הנייהת 2"

 -- ןיהת 18, 75, 80,120 1. ב7 5 ךא 8 4

 7. אלו -- ו ,111. בפת -- בפית 80 -- בופת 0.
 הלחנ -- תלחנ 80. | לארשי 1"-- ףס 4. לא , 9. הטמ לא

 -- הסמל 65011. יכ , 84. | שיא , 10. | תלחנב -- ב
 הטמ 2" \ זסָּג- | תבא -- ויתובא 120,152, 104 : 10106 184 --
 ומ כ 06 מכ ךכבה = וקכהי נפ ןסברו זננ- בב

 לנבא 2. (20ת. 8 66 ) [טתז זז1ת1000% 4.

 8. לכו 98 ל. | תרשרוי "9, 69, 81,108, 120, 101, 226, 260 ;

 קחומס 80. | הלחנ -- תלחנ קזותגס 84, 144. תוטממ --ו

 9:17:75.120.186,191, 225, 239.  לארשי ,15%. תחפשממ
 הטמ -- הטמ ת טק. ע4ַ 14 הטמ -- הטממ 4. היבא

 -- ויתבא 18. | היהת -- הנייהת 109 : קנווס 60. השיאל 1
 ושרי -- ושרי: 1, 4, 5: 9, 18. 81, 84, 95, 109 7
5% ,601 ,2 389 2% 5 ,244 ,237 ,216 ,186 ,181 ,160 ,161 

 --' 27 ₪ק.180 8. | תרלחנ -- תרלחנב 5 -- ותלחנ
 ויתבא -- ויתבא יתובָא 129 -- ויתובא 152, 103. -

 9. בסת --בפית 18, 106,129 -- בופת 108, 10)--ת טק. 7
 1סָג. | הלחנ -- תלחנ 18 -- ל טק.138 107. | הטמל , סב -

 ל ₪. 135 82 --ה טק, 245 9.  רחא קווחס דחא 115. שיא

 -- שיאל 14. | ותלחנב קזגמס ןתלחנב 158.  וקבדי --י , 1.
 תוסמ ,, 232 -- ! \ 104, 615. | לארשי ינב תוטמ טק. זג 4

 לארשי -- ל ,.
 ז0. תא -- לא 226. | ושע 6א66מ8 טק. 136 0.

 ז9ן. -  דחפלצ תונב -- לארשי ינב 8.
 . 11. הנייהתו --נ ; 69 -- ןייהתו 5, 75, 181 -- הניהתו 1.

 ןהידד ינבל דחפלצ תונב הענו הכלמו הלגחו הצרת הלחמ הנייהתו
 םכישנל -- הלגחו הצרת נו הלחמ אאהאד ינכל דחפלצ תונב הנייהתו
 םכישנל הענו הכלמו 199. | הצרת -- הצרתו 8
 -- טק- 4 הלגחו -- ! \ 18, 80, 150, 209 - הכלמו

 --ו 80. | העונו 69, 108, 103, 226, 239. | ןהידד -- ןהידוד 9
 18 -- ןיהדד 1.

 12. [רחפשמ -< תרחפשממ 84. | ינב ,\ 69 -- ינב הטשמ 2.
 ןב -- ינב 18; קמתוס 150. | ויה -- םכויה וג6. | יהתו םכישנל

 484% ןתלחנ --ן , 109 -- ] טק. 46. 67 -- םכתלחנ 6.
 הטממ לע , 232. | תחפשמ הטמ לע -- הטמ תלחנ לע 4.

 תחפשמ -- תחפשממ 84. = ןהיבא -- ן ,, 129 -- 06 םכהיבא 1.
 ו. םביטפשמהו -- םכיקחהו םביטפשמהו 1099. - ריב --דיב לא
 132 -- דיב תא 9% -- תא 18,107 -- טק.ז35 0,244. | תוברעב

%(70,,+, 132,150 ,10,120 ,108 ,84,106 ,18 ,3:9 ,1 
 220, 212; 2%3, 260, 261, 271, 282, 28, 288, 60ז ; קזומס 8.

 באומ -- א טק. זג" ןידרי 129. -  וחירי ₪ 5: 9 19, 69
 80,10ְַק,120,152, 6

 תונב -ו ,

 א ט א. אאאטצתו
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 61 א.

 ףקונו -- ףסנו =

 פ \

 ---ר-ררדדדר ההדחה הפסונו - - -
 -- לבטה ------ --דדדה 'ררוגמו

 -- הרד -ה ןהיבא - - -=-- - - -
 ----ררררררדי הר הררחהה בוסת

 - - החדה ה תיה' כ = 245 3

 --ד-- בופת - -- ----- - תא - -
 - ריר ריר רה ה חחח קרטמ לא
 ו ו 2 ב שם 2 כב =.005 22 222 5

 קרלגחא הענו - - - - קדנ"התו - - - - - 7
 -- הררי רד דדרההח הצרתו הכלמ%
 ----רדרררדרררדדדח תוחפשממ

 ;וחיר' ןרר --< -------77-

. 5 ₪ 
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 19ָד. | ערגי - בעי -
 6. ז-רוחפשמל 61, 64, 66 1

 7. בופת -- ו , 64,183 -- באפת 127. | ויתובא 4.
 8. תוחפשממ 61, היהי , 64 -- היהת 50

 221, 36111005. | ןעמל , 65. | תא שיא , 6.
 9. בוסת -- ו \ 61, 64. 65.
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 13. ןררי -- ןדרי 61, 64, 65: 66, 127, 221: -
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 עב

 ,1סָד- | לרוגב --ו ,17,176,190. = לארשי -- רשי
 ינודאו ף.  הוהיב -- ב , 200. | תתל 2", 100. | דחפלצ -
 דחפלצ יי 17. | ונוחא 85 184 -- יח 00. 146 3.  ויתונבל ף

.2 :60,108,111,120,152.191 
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 ינב . 5, 85.99. 189. | הערננו -- ה ,196. | ןתלחנ -- תרלחנ
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 1% 1 12 16 226 212: 244, 5% 2220 200 7 קזותוס

 16% -- לראגמו 237 -- לרוגמ) וניתבא הטמ תרלחנמו 5
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 1. תב

 ילארשי "ככ רא קרשמ רבד רשא שכירבדה דלא
 ןראפ ןיב ףופ 'לומ קדברעב רבדמב ןדריה רבעב
 שכוי רשע דחא !'בהז ידו תארצחו ןבלו לפת ןיבו
 יהו :! ענרב שדק דע ריעש רה ךרד בר*חמ

 שדחל דחאב שדח רשע יתשעב קרנש זכיעבראב

 קדוהי קדוצ רשא ללככ לארשי ינב לא השמ רבד
 ךלמ ן*חיפ קרא ותאכה ירחא !םכה*לא ותא
 ןשבה ךלמ גוע תראו ןובשחב בשוי רשא ירמאה

 ץראב ןדריה רבעב !יערדאב תארתשעב בשוי רשא
 ; רמאל תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה באומ
 שכל בר רמאל בר*חב ונילא רבד וניהלא קדוהי
 ירמאה רה ואבו שככל ועסו ונפ : הזה רהב תבש
 ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב וינאכש לכ לאו
 רהנ ר*דגה רהנה דע ןונבלהו ינענכה ץרא יה
 ושרו ואב ץראה תא םכינפל יתתנ האר : תרפ
 שכהרבאל םשככיתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה תא
 רמאו : םכהירחא םכערזלו םשכהל תתל בקעילו קחציל
 תאש ידבל לכוא אל רמאל אוהה זרעב שכ*לא

 זככנהו שככתא קדברה םככיהלא קדוהי ! שםכתא

 קככ*תובא יהלא הוה' + ברל שכימשה יבכוככ םויה
 רשאכ זככתא ךרביו םכימעפ ףלא טכככ םככילע ףסי
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 1:5: 95 69. 75: 84,100,108,136, זק, 191, זס, 226, 260

 688 ; קונגגס 128 ; 016 144. | יערדאב -- יערדאבו 1.

 5. ץראב -- ןענכ ץראב 199. | באומ --ו , 120. | ליאוה --

 יג 94,196. תא ; 9. | תאזה הרותה -- הרותה הרותה 4.
 הרותה -- רותה 88. !ות. =. תאזה ,5-

 6. וניהלא -- ל קנס ה 129. | ברוחב ֶסָג- | רמאל , 6
 ככל |

 7. רה -- רה לא 150.  ירומאה 1ג2,193. לאו --ו 6
 -- תאו 146. | .וינכש 9,13,129,152,193,247. | הלפשבו --

 ו, 9: 75: 89 2 146, 181, 224, 228, 600 ₪ תגז8. | בגנבו

 -- ףננבו 653. | ףחְבו 9, 80, 84,107,

 237, 249. | יח -- םכימי 150. | ץרא --ץרא א 75. = ןנבלהו
 4,189. דע -- דעו 80. | לודנה 1:

 84. )6,107,108, 10,111, 120, 136,160, 1נ 1565. 7,110

 184,186,191, סב, 196, 220, 260 | קזנתס 04, 172 ; סנס

 8. האר --ואר 153. עבשנ ---- ואב 191. ואב---

 ואב תאזה 167 -- ואוב 5,106. | עבשנ -- עבשנ יתתנ 1.

 םככיתבאל -- םכ , 170 -- םככיתובאל 9, 1205 יל
 015 5. | םכהל \ 89. | םבהירחא -- ה ,7.

 9- רמואו 106, 129, 226. | םכבלא -- םככילא 9, 17, 6
6 1 7 "1560 ,120,136 ,108 ,107 ,80 

 260, 264, 282, 28, 688 -- קוווגס םכהילא 10ֶפ -- םכהלא 4.

 אוהה -- איהה 1, , 13,14, 17, 69 72

 167,193, 260 ; קזומס 80,111.  רמאל ,15. | לכוא אל ,
 לכוא -- ל , <. | ידבל -- תתל ידבל 9.

 10. םככיהלא -- יי . 109. | םככתא -- כ, 6. | םככנהו 3
 94. | יבכוככ -- ו \ 1,159, 18, 69, 103, 10, 176, 196, 2, 9.

 שורל ף,69.106,167,191,193, 226, 689 ; קזותס

 סו. םכנתובא! - כ ( 8 = - הברה

 זז. יהלא , 223 -- םבכיהלא 80,109. | םככתובא --ו ,

0 ,286 ,279 7 ,232 ,22% ,180 ,186 ,181 ,167 ,4( ,81 ,14 
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 282, 25, 284, 268, 00,602, 653, 689 ; קז:!תגס 168.  ףסי --

 1 א.

 נב -- ינב לכ זק

 8. 6 ע<ש 1
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 5.גאהה. 3 ₪

 1. תוריצחו

 2. דחא -- דע 670. | םבוי , 66. | בירוחמ 5.
 2. יתשעב -- התשעב 0.

 4. ןוחיס ₪ ןוחס 65. | רשא 1",
 %. ןדריה -- ד ,61. = ריאב 4

 7. ויניבש -- וינכש 6,127,504 --וניכש 66. הברעב --הברְבעּב
 7 ףוחבו -- ףועבו 64, 7.

 8. רשא -- ש (טק.14 66.  םכביתובאל 61 -- ךיתבאל 4
 9. אל -- רמ אל 61. | ידבל --ירבל 1.

 11. םככיתובא 61. | םככתא -- כ , <.

 יערדאב -- ד , 7.

 ם

 1, לבד רשא אכירבדה הלא 1:5. תג]סע1פ. 282. | םםירבדה הלא
 1:5. תםגןסמל. 4,9,13:95,120,132. הלא ץסצ ₪ג]08 6 05-

 תגוגג 10,102,116,152, 177, 223: 335: 355 -- 40:
,6 ,284 ,283 ,279 ,277 ,271 ,244 ,193 ;151 ,125 ,84 ,17 

 200 1 - \ 9, ָ,, 200. רבד , 69 --

 וגס | השמ -- השמ הוהי 140.  לארשי לכ לא ,12%. לא --
 תא 90. לארשי -- ל , 8ם.1:ג. 152.  הברעב רבדמב , 4
 רבדמב , 81. = לפות 9, 69,193, 226.  ןבלו -- ןבלו צחו +.

 ז-ררצחו -- תורציהו 13 -- תורצחו 1, 0, 14, 18, 69, 75: 4,
 1ס0פ,111,120,112,136,150,158,101,103, 212, 2499 200 8

 2. ברחמ -- ב ; 95 -- ברוחמ %.

 2 שרהל 19. הבד -- א רבד 1.
 קס 2 --לכ 17,18; םטגתסס 1: לארשי -- רשי % - ל

 5.11. 152. | ותא הוהי ₪ הוהי ותא 80. | ותא , 84.  םבהילא
2 :247 ,191 ,100 ,136 ,120 ,128 ,75 :69 :15 .9 

.206 :291 ,282 ,270 ' 
 4. ותוכה 13, 193. 226, 251: קזותס 4 ןחיס --
 ןוחיס 60, 84, 107, 108, 100, 129 226, 260 -- ן]חיס

 164 ירמאה --ירמאה ןובשח 129 -- ירומאה 193, 6-
 ןובשחב בשוי רשא ,191.  בשוי 1%--ו 1 1 ו
 184,190, 212, 688. בשוי ןובשחב \ 95 -- 58 4.
 ןובשחב --ו 1,109,196. 2 = תאו -- תת. 189 -- 59 4.
 בשוי 2%--) 1, 4 5 1% 189,688. תורתשעב

 ךר- חח -



 דפ כ

 זככאשמו שכחרט ידבל אשא הכיא :שכל רבד
 זכינאבנו שכימכהח םשישנא שככל ובה |: סכבירו
 ונעתו : שכישארב טשכמ*אשאו שכיטבשל םכיעדיו

 ! ;רושעל זררבד רשא רבדה בוט ורמאתו יתא
 לכיעדיו סכימכה םכישנא שככיטבש ישאר תא חקאו
 ירשו םכיפלא ירש םככילע זכישאר םכתוא ןתאו
 זכירטשו תרארשע ירשו םכישמח ירשו תרואמ
 תנוהה תרעב שכיטפש זרא קרוצאו : שכיטבשל

 שיא ןיב קדצ שכתטפשו זככיחא ןיב *עמש רמאל
 טפשמב שכינפ וריכת תל | !ורג ןיבו ויחא ןיבו
 יכ שיא ינפמ ורוגת תל ןועמשת "ר*דגכ ןטקכ
 שככמ קרשקי רשא רבדהו תצוה שכיהלאל טפשמה
 אוהה תעב שככתא הוצאו : ויתעמשו ילא ןוב*רקת
 בר*חמ *עסנו :ןושעת רשא םכירבדה לכ זרא

 רשא אוהה ארונהו לודגה רבדמה לכ תא *ךלנו
 וניהלא הוהי הוצ רשאכ ירמאה רה ךרד שכתיאר
 םכתאב שככ*לא רמאו : ענרב שדק דע אא*בנו ונתא
 האר :ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ירמאה רה דע
 רשאכ שר הלע ץראה תא ךינפל ךיהלא הוהי ןתנ
 : תחת לאו ארית לא ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד
 ונינפל סכישנא החלשנ ורמאתו שככלכ ילא ןוברקתו
 זרא רבד ונתא וב*שיו ץראה תרא ונל ורפחיו
 א*בנ רשא זכירעה תראו קדב קרלענ רשא ךרדה

 2 כ 3

 650 2: קזומס 100. | עמש -- עמש אל 10 -- עומש 1%
 193.  ןיב :"--'.84,129. | םבתטפשו -- ת 06 ם 4

 קדצ -- קדצ ב 7%. | יב 27--' . 2. | ויחא ץיבו ,.
 17. טפשמב , 189. | ןוטקכ 108,112. | לדנכ -- לודגכ 1

, ,84 ,80 75 ,60 5 .5 

 120, 112; 173, 193; 196, 226, 232, 217, 260 ; קז!תס 168 --

 ל קמס ו 95. | ןועמשת , 223 -- ] \ 5: 75: 80,150 1.
 אל 2%-- אלו 17, 18, 69; 4. ורוגת , 157,193 -- ורגת

 שיא , 9. | רבדהו -- ו , 80,120, 116,150,196 -- ד קחמס ב

 140.  השקי ,1פ- | ןוברקת -- ןובירקת 12 5: 6: 7
2 .4 ,167,196 ,116 ,132 100 ,108 ,107 95 ,84 :75 :690 ,18 

 256, 260 ; קזנמס 80, 18 -- ובירקת 193 -- ןבירקת ג.
 ילא -- וילא 4, 16) -- אלא 0- ן
 18. םככתא ,129.  אוהה -- רמאל איהה 84 -- איהה 9

253,270 ,248 ,11,18,107,120,112,152,155,167 
 קחמס 80,150. לכ תא ₪02.24 140.  םכירבדה -- םבירבדה

 םכלאה זננ.
 19. ברחמ --רה ךרד ברחמ זז --ברוחמ ג, 13 -- ב

 146 9. | לכ תא -- לא 69 -- לכ לא ֶדָג. | לודגה ,189--ו
 4, 136, 184, 248, 680 ; קנווס 172 -- אוהה לודגה 9. | םכתיאר
 -- םכתיאר א 2 ירמאה -- ירומאה 18,132,103 -=--

 ירמאה אאאא 4. | רשאכ -- כ , 1, | הוצ \ 252 -- רבד 714

 ונתא -- ונילא 107. | אובנו 13 ; קזנתס 1
 20. רמאו -- רמואו 18,184 -- 06 רמאיו 69. |  םככלא -

 א ,150 -- םככילא 4 5: 9, 17, 60 80 0 20

 136, 167, 184,191,193:196, 244, 23, 260 ; קנומס 1

 םכתאב -- ב ₪ק.145 19. דע , 84. רה ,13,146 --רה תע
 132 -- רה לא 69. | ירומאה זֶסָג. = רשא -- הוצ רשא 4.

 ןתנ , 189% -- ןתונ 193: -

 21. ךיהלא , 1,18 -- ךיהלא ל 10 -- וניהלא קז!תוס 5.
 ךינפל 55 6. ץראה תא , 223.  הלע -- ה ,18. | יהלא ,
 --* 4 94 -- ךיהלא 95: עומס 390 ₪. | ךיתובצא 2
 237,260 ךל ,5. - לאו 5 6. | תחת -- תחית 1סֶק --

 ת 2" 6א00ת0 טק, 86 +.
 22. ןוברקתו -- ] ,19. | םככלוכ 6, 212,260. | ורמאתו --
 רמאתו 132. | םבישנא -- םכישנאה 244. = תא ונל ורפחיו ג.
 186 זזנ. | ובישיו 1, 42 5, 6, 9. 16, 94, 5, ,, 09

2 .216 ,226 ,112,150,153,158,167,181,186,180,103,196 

 249, 251,200 ג קתותס 75,172.  רשא 9,"1.  רשא
 אבנ -- אובנ 167 ; קזנתס 172 -= ובנ 13 -- א טק. 3 +

 ןהילא - י 18, 107, 38) 2 -- םכהלא 150; קתתס 2

 תטת6 1 -- םכתילא , 69, 108,181 ; קנווס 1ֶפֶפ -- םכב 4

 2 6 ג[. כ םישישע .1

 בכאשמא -------ךרררדדדדדה 12
 סכינובג ה = < -ןק הש ה צ\ד לוח ₪
 - 7777 ד < - - םמשאו ---- 7777 14

 = = 5 ₪ ₪7 > = ₪ םי" הי ד 5

 כ =" בכ = - - 5 ₪ ₪ = = = ק07%א - -

 = - < = תרורשע == = - 2-5 רשפ ה ב
 איהה - - --ר דד - -ררד ה -הדר-החהה 06

 - ד רח ה ח חחח חה חה חה --- [2מ0 - - =-

 - ק דרק הרה חח חה ה ה=ִהה 17

 - --רררדרררר ד דחה 'כודגכ = - -

 איהה - -- - 7-77 777 - ןוברקת 8

 ברוחמ העפנו - -- ------ד רד הְהחה 19

 -רררריירירדרירידרה הכלנו

 -- ה םכלא - 70-07-0777 - אובנו --- 0
 - רח קרח חח דחה חה ה חה ההרה החחהח 21

 ->רח 7ךרח חה חח חחח ההד הדחחה 22

 ו - ובישו - - - - - - - - ןדפח"
 אובנ ----- ---דירר רד דה -

 ב 1 0 4 6

 . הכיא -- ה . 6619, 704
 . םםינובנו , 65. = םכמישאו -- יש טק. ₪

 . םבירטושו 64, 66. 71.
 . םבביטפוש . קדצ -- צ ,

 . לודגה -- ה טק. 48 4 אבנו 65, 66, 197, 12.

 דע -- דעא 5

 20. םנתאב -- םכתעב 4
 21. הוהי רבד -- הוהיד 5. ףךיתובא 61, 4

 22, החלשנ -- ה ,4 ובשיו 4

 אפו

 ףיסוי 84 -- ףסוי 6,18, 69, 80,108,152,103,260. | ךרביו -

 ְך קת. 0.
 12. הכיא -- ' 111 -- הכיא שא 193.  אשיא מ.  ידבל --
 ככתא ידבל ֶפְס- | םככאשמו -- םכ , 5. | םככבירו --י ,

 ו, 220, 2%1, 61% -- .םכבבירו

 14. שכישנא ₪. 13. 169. | םכינובנו 18, 20 2

 167,196,193,196: 226, 253, 1892; קחתגס 7%. | םכיעודיו
 94,107,196, 232, 230. 253 3 קזוממס 75. | םכביטבשל , 4 --'
 9- םםכיתבישל 80 -- םככטבישל 152. | םבמשאו -- םכמישאו
2 ,844 ,83 ,82 ,81 ,80 ,75 :19 :15 :14 :6:13 :5 :2 20 ,1 

 1, ,ץץ,,, +,
 1, ָ,ָ,,,,,+ץ,,,,)

261 ,200 ,256 ,2%4 ,253 ,251 ,242 ,219 :214 ,212 ,220 ,227 ,210 
 264, 282, 283, 288 1, 400 1, 653, 650 7: קעגתס 100

 289 2 -- םכמישו 4 םככישארב -- כ 4.

 14. ורמאתו יתא < יתא ורמאתו 100. | יתא , 104 -- 'תוא

 193 -- טק, 45 44 תושעל -- ל טק. 8

 18. תרא 155 ישאר -- םככישאר םבביטבש -=

 י, 3892.  םכיעדוו --- םכ . 5 --טבשל םביעדיו 191 -- םביעודיו
 12, 69; 84,100,152:167,193 3: קחתוס 4. םכתוא -- ו
1 ,107 ,8 ,84 ,80 ,75 ,60 ,18 .1 

2 ,2 180 ,252 ,251 ,186 ,184 ,170 ,168 1 

 688, 680 : קגס 128. | שבכילע םבישאר , 200. | םםישאר -
 םכ , 8ת.1:ם. 84. | םכבילע קעוממס םבהילע 103. | ירשו 1%--

 ו, 9,194. "ירשו 27 -- ד; 0 8 107 100 125,

 14,186, םבישמח -- חה 10ק.85 80. | תרורשע 0

 צב ז5: 60: 75: 94. 00,ד07,108,ז32,ז50,ז5,167,

 220, 220, 217, 247, 261, 4. םבירטשו =- כ , זסז

 --ירטושו 1-2

 16. םככיטפש -- םככיטפוש 9,194 -- טק. 45 75. | אוהה ---

 איהה ז, 9: 13: 69: 91, 107, 12, 112, 160, 167, 101, 212,



 / זפת 4

 שינש שכמ חקאו רבדה יניעב בטייו = + ןהילא
 הרהה ולעיו ונפיו ! טבשל דחא שיא שכישנא רשע
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 שיא אשי רשאכ ךיהלא קדוהי ךאשנ רשא תריאר
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 זכוקמ שככל רותל ךרדב שככינפל ךלהה : שכיהלא
 רשא ךרדב סככת*אראל קרליל שאב םשככתאנחאל

 לרוק תרא זדוהי עמשיו ! שכמו ןנעבו קרב וכלת |
 שיא קראר' שא :רמאל עבשיו ףצקיו םככירבד
 הבוטה ץראה תא הזה ערה רודה הלאה םכישנאב
 ןב בלכ יתלוז : שכיתבאל זרתל יתעבשנ רשא
 ךרד רשא ץראה זרא ןתא ולו קדנאר' אוה הנפי

 0 ה

 240, 699 -- תולדג 80, 81, 106,180, 22%, 226, 230 ; קונוס 7

 תרוצבו -- תרצבו 5, 17,18,100,111, 125,136, 5%

--- 602,603 ,601 ,247,288 ,244 ,239 ,227 ,22% ,196 ,184 

 זרורוצבו 0, 69, 152; 193, 260 -- תרוצבו תולודג 13 -- תורצבו
 84, 107, 108, 210, 217, 249, םכגו --ו 9. | םביקנע

 -- בי 7. 5

 20. םככילא 4 + 17, 69 80 0 1

 157: 158, 167; 193: 196, 253,260 ; קעומס 75. | ןוצרעת אל
 נק,זג6 82. - אל -- לא 5,132. - ןוצרעת -- | 1.

 ןוארית -- * \ 9: 18, 69, 82, 109 132, 116, 11, 167,181, 6

.200 
 20. הוהי --הוהי יכ 1. = םבכיהלא , 18. | ךלהה -- ךלוהה ךלוהה

 129 -- ךלהה אוה 19 : 06 9 -- ךלוהה 60,108,13, 2.

 םבכינפל -= םככמע 109 -- םכהינפל קזומוס 80 -- ינ ,9.
 רשא ,10ג.  השע ,109 -- םככל השע זֶדָּג. | םככתא -- הוהי
 םככתא 14 -- םבכלא 69. | םבירצמב -- םכ , זסז -- ב ,3

 -- םכירצמב םככיהלא הוהי 107. | םבכיניעל -- םכב , 9.
 21. רשא תיאר \ 89. | תריאר -- וניאר קזותוס 17. | שיא -

 שיאה :זז. | לכב -- לכב הי 18% -- טק.ז8. 168 =- 0:6 לכבו
 67. = .םכתבלה -- אא םכתכלה 146. | םכבאב , 186. דע

6 
 32. רבדבו קזגמס רבדמבו 166. | םכנימאמ -- םכינימאמ 1.
 6נ 0; 13, 16, 17, 18, 60, 80, 84, 10ֶק, 108, 1, ,90)

,280 ,260 ,2% ,226 ,210 ,103 ,180 ,132,136,150,151,152 

 68: קצותוס 5,75,170 ; (סע 139 -- םבינמכאכ 6

 33. ךלהה -- ךלוהה ף,ז3,120, 136,181,זסָב, 232 -- טק.

 169.  םבוקמ -- םכוקמ א 15. = םככתנחל -- םככתונחל
 133 -- םככיתנחל 157.  םםכתוארל 60

 34. תא -- לא 111. | לוק -- לוק לכ 107 -- לכ קוס 2
 ףוצקיו 9, 13,

 35. שיא , 16, 18 +- שיאה 6. | רורה , 80 --1 ,129 --ר]
 נק. 18 19. תא הוה -- תא םככניא הזה 107. | הבוטה ,3

 -- 4 6,18,111,132,1%0,186,196, 244. | תל 4.
 םככיתבאל -- * , 16 -- םבכיתובאל 13,120, 167,193, 0

 םככא תבאל 15 -- םבהיתבאל
 36. יתלוז -- ו , 136 ; (0ז66 18 -- ,  236 - יתלב 4. ןב

 --ןפ ופז.  הנפי -- יזנקה הנפי 18 -- הנופו 9, 69,
 9,178,193ְ10. | אוה -- אוהו קזוחוס 1%6 -- איה 12. | הניארי
 69. ולו . 17 -- אלו 80, 232 ; קתותוס 6, 81,136 -- קזוםוס הלו
 110. | תא ןתא -- ןתא ןתא 12ֶפ. ץראה --הבוטה ץראב 9

 וינבלו , 1. | הוהי ,8.

 ץ גאז8₪ 6 א.

 5 ו[

 דב ח"ו פז + ריש שש ויטה ג אקו רשמי אה יפה א קא , ןהילע

 - רידר ההרה חד לוכשא - - -----
 כו -(- א ובישיו = = הדור = בב! =

 -- הררי דדדדחח זרולעל - - - -

 =< ןפימה :ןנוחאוו = = == == 2 = כ =

 ותודה .פירנןץרנממ בה -- (= + = בש(. 0%

 - -- הרר דרי דד דחה חה - תורצבו

 ---ררררררדייררהד ה החהח זככילא

 = - - םונאמאמ ----- ההרה

 - 777 - ר*תל - --- -- הד ד7הההח

 - שכתוארהל - - - - - סכתונחהל

 - הרה חד-חד חהחד %%% = - 777 7

 5 8 1 ב 1.

 25. ובשיו ז8ָג- | ורמאיו -- רמאיו 5.
 27. ונאיצוה ₪ וניאצוד 4:

 29. וניחאו -- ! (טק.ז4- 7. םבירעו -- ו ,
 127,183, 221, 670 -- םביראעו 66. | רורצבו -- תורצחבו

.221 
 21. רבדמבו -- רבדמב וא

 42. רבדבו -- רבדבהו 61, 64, 65, 127, 4.
 33. רותל 61; 65: 65: 66, 197, 221.  םככתוארהל --- ךכתוארהל
 263 0 . 35. םככיתובאל 1.

0/8 

 ךפפתב

 23. בטיו 220. יניעב 558 5. בדה
 ץבישנא ₪40 128. | דחא שיא לנג 2,75,80,18%. שיא ,7.
 24. לחנ ,29- .למשא 2ף1. - התא 0.140 15% ---

 הת (ק.14-
 25. םכדיב תק. ג. 10 -- ב טק.185 84. ודרויו -- י 9
 -- ודריו 4, 5, 18, 107, 132, 181, 248, 264, 300 ; תטת6 זֶנ --
 ודירויו 1, 13 6: 81; 90,108, 111: + 87
 212, 2%6, 260% 689: קזנמס 75, 80, 244 -- ודירי) 5 5
 17,100,150,196: 251. | ובישיו 1: 4, 2 16, 17, 80, 84.59
 ול 2 11 75 כ 116
 244. 261, 260 2 282, 288, 602, 68; קונוס 5- ונתוא
 11,167. | הבוט --ו 109. | רשא ,129. | הוהי-- הוהי ןתנ

 .  ןתנ , 69 -- ןתונ 193, 13- \
 ₪ א / 91. | תלעל -- תולועל 1ֶפַג -- תולעל 5
7 ,1 :7 .6 27 
: 680 ,688 ,603 ,602 ,601 ,288 ,260 .2 :237 ;223 ,210 ,196 

 י קצותוס 2 128 ; (סעו6 82 -- 06 הב תלעל 75.
 27 . םככילהאב < םככיהלאב 107. = ורמאתו -- רמאתו 107--
 בכיהלא הוהי יפ תא ורמאתו 129. | ונתא 1" קוגמס ונתוא 5.

 ונאיצוה --- ונאיצה 10 173, 181,237 --יל ,9 1
 םכירצמ ץראמ -- םכירצממ 84,158.  ךיב 51; 1: ונדימשהל

 = ה 077- ונידמשהל 69.
 29. ונחנא , 129.  םכילוע 5, 9 69. 7, 3:

 קוחוהס 80 : 1ס6 129. = ניחא --' א 146 -- ה 06 חנ
 תא , 75. | ונבבל -- וניבבלל גג -- וניבבל 1, 9, 17, 69, 2
 ו, 1% ו 17, 8%
 103,196, 223, 232: 244: 248 : קתזתס 5,75- | םכע -- םכע לע
 1סֶק. | שכרו -- ברו 2 288 ; קצותנס 10, 150 -- כ א
 ₪ק.185 9. | תרלדג -- םכירע זרלורג 13 -- תולודג 9: 69: 4

 108,129,192, 236. 0 -- תלודנ 186



 1( פתע

 יב שג :הוהי ירחא תצנלמ רשא ןעי וינבלו קרב
 א*בת אל התא זכג רמאל זככללגב הוהי ףנאתה
 א%ב אוה ךינפל דמעה ןונ ןב עשוהי !  *םפכש

 ! ללארשי קרא קרנלחנ תווה יכ קזח* ותא קרמש |
 אל רשא זפכינבו היה' זבל שכתרמא רשא םככפטו
 הננתא שהלו המש ואבי המה ערו בוט םכויה ועדי

 קררבדמה ועפו שככל ונפ שתאו ! הדושר"י םכהו
 הוהיל ונאטח ילא' ורמאתו ונעתו + ףוס כי ךרד
 הוהי ונוצ רשא לככ ונמחלנו ּהלענ ונוחנא *%%%%%

 וניהתו ותמחלמ ילכ עזרא שיא ורגחתו וניהלא
 אל שהל רמא ילא הוה' רמאיו : הרהה תאלעל
 ופגנת אלו םככברקב ינניא יכ ומחלת ₪צלו ולעת
 ורמתו סכתעמש אלו םכילא *רבדאו :זככיביא ינפל
 אציו ! הרהה ולעתו ודאזתו >%%%%* הוהי יפ תא
 שככתארקל תוהה רהב בשיה %%%%%*% ירמאה

 ותכיו שםירבדה קדנישעת רשאכ םככתא ופהריו
 ינפל וכבתו ובשתו !המרח דע ריעשב םסככתא
 ! שככילא ןיזאה אלו שכל*קב הוהי עמש אלו הוהי
 ; םשכתבשי רשא זכימיכ זכיבר כימי שדקב ובשתו

 רבד רשאכ ףוס כי ךרד קררבדמה *עסנו *ןפנו
 רמאיו : סכיבר כימי ריעש רה תא בסנו ילא הוהי
 קרוה רהה תא ב*ס שכל בר :!רמאל ילא הוהי
 שתא רמאל *וצ שעה תראו ! הנאפצ ככל ונפ
 ריעשב םכיבש*יה ושע ינב שככיחא לובגב םכירבע
 שב ורגתת הא .:דאמ םשתרמשנו םכמ וארייו

 הכע הב

 42. רמא -- רמאל 80, 84,109 -- רומא 108, 212; קננתוס 2
 --רמא 9. | םכהל גק.246. 9 -- םכהילא 167. | ומחלת אלו ולעת

 ₪ ולעת אל ומחלת פג. - ומחלת אלו , 1.  ומחלת -- ל קווזתס |

 6 א.

 24 4 רצ ב

 --רידד הדחה ד אלמ יכ ןע - - -- < 7

 אובת -- ----7 הדרה דדרדד
 אוב - - - - 90777777 !המש 8

 2 + וו< וש = קזחא <.=(=< ==
 עצ 5 = - ם\= =, ₪ = ₪ ₪1- 5. 6% 39

 = = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5 +% שכה %%% %%% +%%% %%+%

 - -- - םכל ועסו -------7 77 -
 םיווש+ .. יי 2" - 0 --ר 77 -₪7- 21

 --ררררררהרדדה - - 77 7- ועהלא

 --777 -- רה רה ה הק הח תולעל

 2 - הרבדאו ------ 1
 --דרדדדדה ודיזתו שכיהלא - - - - - 4

 שק ינענכהו יקלמעה
 דה חחח ח ןהשעת - - - - 5 7-77 7

 לי ו ל דע ור ה ל ל +5

 - ה-7 הדחה - םכלוקב ----- 7-77 ח
 = רד דרה חד חח חחח ד החדה החד 46

 6 וע

 - הר -ה-רדרהדהרההה העסנו הנפנו
 ו 2

 רי ה בופ הרע רי - 2

 - ד ד חה 7צ 7-77 חה - ! הנופצ =" = == 4

 - -- םיבשעה ------ד דד דד
 טשכ 5 ₪ ₪ מפ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5  ₪ע ₪ שפה = == 5

 3. ה

 7- ףנאתה -- א . 6-
 38. אובי , 61. | קזחא -- קיזחה 64, 66 -- קזחא 61, 66 74

 181,221. - הנליחני 64, 127, 184, 1. .

 ע 5. - ינניא -- יננא 0 106 -- יניניא 13, 107, 108, 193 -- 'נננא 49. זובל 61,197. = ואבי א אובי 65. | המש -- ה ,7-

 6 =- (סנ6 ונניא 19%. | םכביביא -- םככביא 10 -- םכהיביוא
 ' 226 -- םבביביוא 193, 2-

 43. רבדאו ₪6 הרבדאו 80. | םככילא , 129 --" ,%
 120,1%8,177, 226, 688. | םביתעמש 16. | ורמתו -- ר ,.

 ודיזתו 5: 0; 13, 16, 17, 80, 108, 100, , 12

 196,212, 260! קוותס 107. | ולעתו , 100 --ולעת 132 -- תולעל

 18; סע 1 --(טק.ז8 7%. - הרהה -- הרההה .

 44. ירמאה אציו -- ורמאיו ₪. אציו -- אצתו 0. ירמאה

 -- ירמאה ךלמ 172 -- ירומאה ֶסָב. | בשויה 108, 103,
 שככתארקל -- םב , 19,170. | םככתא ופדריו , 107. | הנישעת
 םכירבדה 0ק. = הנישעת -- * \ 1, 7,108,158, 6

 219: 3802. | םכירובדה ף,1פ3, 252. "  ריעשב -- ר ,9.
 45. סת. , 1, 80 -- 255 24 ובושתו 13, 193, 4.
 וכבתו 158... .הוהי 2" \ 69. | םבבלוקב 16, 69, 107,167,

 106, 210 קזותס 4. םככילא - * , 5
 46.,יםבובר . 252,:75. -- םבתבש -= 5 7.

 6 םכעה 2, 4 טק. 141. 01141705
 45 ובשתו

 הרבדמה -- רבדמה 18. | הוהי , ,1-
 בסנו -- ו ; 69 -- כ קוגמט ש

 1. ןפנו ,%.

 ילא -- וילא 6

 םכיבה 25.
 2. הוהי פג: +.

 3. רהה תא בס -- רהב תבש 7. בס -- בוס 108, 260:
 -- קס קמתס ש 4 הנופצ 5: 9, 1%: 17: 60, 84, 101, 4

 100, 120,112, 167,193: 233, 2443: קזותס 75,174

 4. וצ --וצ כ 111. ,םבירבוע 167,193. | לובגב - 6

 ו

 -- 2.19. | םכיבשויה 69,129,1ף3. | םכתרמשנו םככמ וארייו
 דאמ , 4 ואריו 1, 9, 17, 80,₪ ,,,12 1%

,220 
 5. םבב 10ז- םכ סאות טק. 145 0, םככל -- תא כבל \
 75 -- ךל 129: קתותס 107. - םבצראמ -- יכ השורי םכצראמ

 212.  השרי --השרי נה 164 -- השורי ף, 13.14,

 . .ונמחלנו ₪ ונמלחנו 64. = ורגחתו -- ורגהתו וניהתו == |
 ונייהתו 64, 65, 66, 183 -- ונהיתו 127 -- וניחתו 5.

 . םבכברקב -- = ,7-

 . ןהישעת < הנישעת 65, 66, 127, 197, 5
.4 ,65 ,64 

 . ןיזאה -- ה ,7

 םבירבודה 61,

 46. רשא , <

 בוסנו 7.
 שכיבשויה -- ו \ 65, 66 4.

 1. הנפנו -- הפנו 7

 4. יוצ -- הוצ 127, 9-

 כ-7 -- 

 תפתתב

 27. יב ₪ק.181. 129. | הוהי -- םבכנעמל הוהי 109. | רמאל
 -- ל ; 107. םבש -- המש 69, 80 84, 100, 200, 600 תוגזַפ,

 קזומס 7 196 ; 06 4 -- כ טק. 4=₪ 4

 48. עשוהי -- עשוהיו 84 -- * קזוומס ו 99 -- עשה 4.

 דמועה 7 - אבי \157. | ותא -- ותאו 1.
 הנלחני - הנליחני 1, 6, 9 12, 14, 16, 17, 60, 50

12 .244 ,107,108,111,120,112,150,152,167,189,191,196 

 252, 260, 204, 282, 688, 680 ג קנס 75,128 --נ 2" קוס ה

 ז24 -- הילחני - 29. ועדי -- (7 ) -- םבבפסו טק. =

 39. אל , 170 -- ול 69. | םכוה (טק.ז40 110.  ערו--ע
 טק. 45 9. | ואבי -- ו ;176, 224. | הושר"-- הושרי %

 60, 84, 95,108,132,146,181,1ֶסָג, 237, 253 -- השוריי 9.

 40, 01. , 189.  םכתאו -- םכ , 170. | כבל ונפ
 6. 5 תפל 8 -< עפה [( שמ ו

 41. ילא , 24. לככ -- לכב 135.  .ונוצ -- הוצ 109 --

 והוצ 253.  וניהלא --י.132.  ורגחתו 16.  ילכ תא קזנומס
 ילב 177 -- ילכ תא ילכ 12, תרא , 2

 224. | 'לכ--'.136. - זררולעל 0,16,17: 69
260 ,212 ,223 ,103,106 ,111,112,150,152,160,167,186 

 601 602, 603, 688 ; קתס 9.



 5 תפתהב .71

 לגר ףכ ךרדמ דע *%%% םשכצראמ שככל ןתא אל יכ
 וראבשת לכא :ריעש רה תא יתתנ ושעל השרי יכ
 זכתאמ וראכת םכימ טכגו שפסתלכאו ףסכב םשכתאמ
 ללפב - ךכרב -ךיהלא - רוה .יכ <>! פפתיתשו .ףסכב
 הזה "ל*דגה רבדמה תא ךתכל עדי ךאדי קרשעמ
 רבד תרסח אל ךמע ךיהלא הוהי הנש שכיעברא הז
 6 06 6 %5 0% %> <> 6 00 0% ₪ < ל ₪ ₪00 < 6 %

 %% < % <> <> %>%%%%%צ%%%%)%) %

 % < %> % % %* % 9% %%%%]%%%))ְ%צ) %

% %(%%%%%*%%%%%% % > % % > % 

 שכיבש*יה ושע ינב וניחא תאמ *רבענו : % % *
 0  רבג ןאיצעמו תליאמ קדברעה ךרדמ ריעשב

 ילא חוהי רמאיו : באומ רבדמ ךרד *רבענו %ןפנו
 אל יכ המחלמ שכב רגתת לאו באומ תא ראצת לא
 רע תא יתתנ טול ינבל יכ השרי וצראמ ךל ןתא
 ברו לודג שפע הב ובשי וםינפל שימאאה : השרי
 זכיקנעכ שה ףא ובשחי שכיאפר + םיקנעכ שכרו
 ובשי ריעשבו | : שכימאא שכהל וארקי שכיבא*מהו
 %%%% םכודימשיו סכושרי ושע ינבו םכינפל שירחה
 קרשע רשאכ ש+*%*תחת ובשיו *%%%%%%% םשכהינפמ

 התע% :! שהל הוהי ןתנ רשא ותשרי ץראל לארשי
 תא *רבענו דרז 'לחנ תא שככל ורבעו %%% ומאק
 דע ענרב שדקמ ונכלה רשא שימיהו : דרז לחנ
 דע הנש הנמשו שישלש דרז לחנ תא ונרבע רשא
 רשאכ הנחמה ברקמ המחלמה ישנא רודה לכ שח
 זכמהל שכב התיה הוהי ד' כגו ! שהל הוהי עבשנ
 לכ המת רשאכ יה נפת הע הרנרפה ררקמ
 ילא הוהי רבדיו : שעה ברקמ תומל המחלמה ישנא

 תכנת

 == םכמיאה 16. | םכינפל --םכ ,109. | הב , 100. | לוד -
 ונס בה ד כה 7

 11. םביקנעב - - - םכיאפר ,, 184. = םםיאפר --א םביאפר
 ןבשחי -- ח \ 252 -- ובשחי רבשי 5. ףא םטת6 כג 1

 תכיבאמהו םביקנעכ שכה טק. 18. םביקנעב -- םביקנעב

 107. םכיבאומהו 1, 3: 9: 16. 17, 69, 80, 84, 107, זס זז
 132; 116,152,167,170,184,193,196, 206, 212, 260; קזומס

 5:75. םבהל - םכ , 146. = םבומא כמא
 108,152, 167,193, 196, 206, 212, 260 ; םגתחס 4

 12. ריעשבו -- רי , 170.  םביחה -- םכ , 190,232 -- םכירוחה

 167,1ָסָג.  ינבו -- אינבו 129 -- ינבל 199. ושע --ד ושע ל.
 םכושריי -- םכשרי 4 -- םכושרי , 84,108, 132 6

 ל-22 שרי 6. םכודימשיו =-- םכודימשו

 229 -- םבדמשיו 400 -- םכודמשיו 136, 189 -- םכדימשיו 8%

 106, 24, 100 -- םכ , 144. | םכהינפמ , 80. | .רשאכ טק. 1
 15.  לארשי -- לארשיל 181.  ותשרי , 80 -- ותשוריר 1

4 ,212 ,193 ,181 ,167 ,162 ,112 ,12 ,10 ,108 6 ,4 1 

 םכהל הוהי < הוהי םכהל 5: 75: ,,,, 1
 םבהל --(7) --רשאכ ,

 13. התע עפ 158 -- התעו 5,150,181 ; קזותס

 ומוק 1, 5: 9,18,132,150,1ס3, 210, 260 ; קתנתס

 ורבעו -- ורבע 4. דרז ז7-- זרז ררז - - רבענו ,

 4 רובענו תא 2", 4
 14. םכימיהו , 54.  רשא דע ענרב שדקמ ונכלה , 89- שדקמ
 קזוחס םכדקמ 1895. | רשא דע ענרב טנג 80. תא -- לא 2%

 םבישלש -- םבכישלשו 69. = הנש הנמשו , 9. | הנומשו
 םכות 1

 ישנא -- אישנא 1. ברקמ המחלמה

 דע 2%-- (סע6 םכע 128 --7ד טק. 840 4.

 190,193. רודה --ו ,9-
 .155.  המחלמה - החלמה 6. | עבשנ -- הוצ וְטַג -- רבד 4

 -- קזגאוס עבשנ רבד 2. הוהי , 9.

 14,1%. הנחמה - - (16) - - רשאכ ,

 15. םכב -- םכעב 1סֶפ- | םכמוהל 6, ָפַּב.- | הנחמה ברקמ
 םכמת רע -- םכעה ברקמ 7. ברקמ ,19ֶפ --ברקב 6.

 16. 60תו. א 7- יהיו =-- יהיו א לכ .4+י ישנא -- יונה

 ישנא 1סֶפ. | ברקמ , 89. | םכעה -- םכעמ 84 - 0. 46 6
 -- הנחמה 6. '

 17. הוהי רבדיו טק. צג 15%. = ילא -- השמ לא 107, ספ

 צה 122 סע ;א 4

4 2 

 ב

 ו =5= = = השרו 5 ב 2 ה = -ם 5-0 =

 וריבשת - - - = -------רד-דהה -
 = 5 < ורכת - - - - 2-2 ההר

 2 לודנה | - = 2-2 ךידי - - -
 ו יי | | | |]ּיי00ִש-*"'==='ש

 הרבעא רמאל םשכודא ךלמ ללא םשכיכאלמ החלשאו
 רוב ימ התשנ אלו שרכבו הדשב הטא אל ךצראב
 רשא דע ללאמשו ןימי רופנ צל ךלנ ךלמה ךרד

 תצא ברחב ןפ יב רבעת תל רמאיו ךלובג רבענ
 זכיבשויה = - - - - - - - - הרבענו ! ךתארקל
 רבג ןויצעמו תרילאמ - - - = - = -ר דד
 יה ודו - 5 7-7 - - - הרבענו הנפנו
 - ה - %אאא% ןב - - -- 7-7 - "נפת = =

 - -ר -ר = רדר - סכימיאה - - = =

 3:%%%%% %% %% %%%%% %%%%% | - -=-דחהחה-

 ---ד ד ה ד םמא - - - - - - םיבאומהו
 הוהי םא%ד*משו -- -- ---7 77 +ירחה
 - - 777 - םהתחת - - - םושריו - - - -
 התעו - --------ר-רדדדדחח
 - - הרבענו - - - - 7-7 חח זה ועס ומוק

 -- 7 -רמא) -------דד-דדחחד

 5 ה

 6. וריבשת --* ; 6%. 7. החלשאו -- ה ,
 תביכאלמ -- א , 6 5. 8. םביבשויה -- ו , 66. 4.

 תילאמ ₪ תליאמ 61, 64, 65, 66, 127 4.

 ןויצעמו -- ע , 1. : 10. םכימיאה -- םכימאה 5
 11. םכיבאומהו -- א , 66 -- םכיבאומה 36 10.

 12. םכושרייו םכהינפמ הוהי םנדמשיו , 66. | םכדימשיו 7
 1 םכושריו 6.

 13. כבל , 6. 1%. םבמהל -- מ טק. 4 74.

 א כ 3

 167,184,191,196, 232 : קזומס 80 -- הרשי 120. יתתנ ושעל
 נק. :86 75. | וישעל 69. | תא -- תאו ז9. רה

 6. םכתאמ ורבשת < ורבשת םכתאמ 109.  ורבשת --ובבשת

 166. | ףסכב - - - - םכתלכאו , 17. | םבתלבאו טק. = 2
 ול =נתאמ 2" , זלס.

 7. יכ 18. | השעמ --ישעמ 16. | ךדי -- ךידי 4 5 2
107,172 

,84 ,81 ,69 ,14,17 | 

0 ,281 ,282 ,271 ,264 ,260 ,253 ,252 ,222 ,200 ,186,190,193 
 603 : קזותוס 75, 80, 244 - תטמס עדי 199. | תא 109 -- קוזמס
 לא 16.  רבדמה --רבדמב 69. | לודגה ,%

 80, 84, 107, 108, ספ, 120, 12, 158, 160, 167, 184, 193:
 226, 212, 252, 253, 260, 288, 601 ; קזו!תס 75. הזה ,\ 80 --

 פו 89 -- הזהו 69. | הנש םביעברא הז , 132. הז , וס
 הז א 75. -ךמע 00.8. 190. | תרפח -- ת 3.

 9. םביבשויה 11,108,191. - ריעשב קעותוס ריעשמ 16
 תליאמ -- ' \ 196. | ןויצעמו 1 6, 6, 80, 84, 8,
,+ ,+ 1 2 
 260, 270, 601, 603 : קחס 75,168. ןפנו 0 רבג -- וון

 030טז (ק4ו1טתו ; 1,6, 9, 60 0 2 168,228,2132,
 270, 282. | רבג ,181 -- הבנ זֶקָּג.  רבדמ קזומוס 215 4

 9. רמאיו -- רמאיוא 184.  הוהי -- הי טק. 45 2%. ילא
 -- השמ לא 650 2. תא ,;109.  באומ ,129.-  ןתא --תא ןתא

 7%. וצראמ ךל < ךל וצראמ 196. = ךל 129 -- 106 םככל
 השרי 1%-- השורי 69, 193: 232 ; קזגתוס 75, 80. י'כ 0:

 השרי 2%-- השורי , 14, 60, 108, 120, 13, 232 : קוס 0.
 10, םכימאה -- םכימיאה 152,167 ; קוגמס זֶקָּבג תטחס 8



 ז.

 ! רע תא באומ לובג תא זכויה רבע התא :רמאל
 רגתת לאו םר*צת ללא ןומע ינב 'רומ תרברקז
 ינבל יכ השרי ךל ןומע ינב ץראמ ןתא אל יכ שב
 אוה ףא בשחת םכיאפר ץרא : השרי היתתנ טול
 םשכהל וארקי םינאמעהו םשכינפל קדב ובשי םיאפר
 זכדימשיו .שםיקנעכ שכרו ברו לודג שםע +! סימזמז
 רשאכ ! סכ**תחת ובשיו שכ*שרייו שכהינפמ הוהי
 תא דימשה רשא ריעשב זכיבש*יה ושע ינבל השע
 זכויה דע שכ**תחת ובשיו שכאשרייו שכהינפמ ירחה
 זכירתפכ הזע דע םכירצחב םכיבשאיה שכיועהו :הזה
 ומוק : פפא*תות ובשיו סכדימשה רתפכמ סכיאצ%יה
 זרא ךדיב יתתנ קדאר ןנרא לחנ זרא ורבעו ועס
 שר "לחה וצרא תראו ירמאה ןובשח ךלמ ן*חיס
 ךדחפ תת ללחא הזה שויה ! המחלמ וב רגתהו
 רשא םכימשה לכ קרחת םכימעה ינפ לע ךתאריו
 %חלשאו |: ךינפמ ולחו וזגרו ךעמש ** ןועמשי
 ןובשח ךלמ ןוחיס לא תרומ*דק רבדממ שכיכאלמ
 ךרדב ךרדב ךצראב הרבעא :רמאל סכולש ירבד
 ינראבשת ףסכב לכא : לואמשו ןימי רופא אל ךלא

 קדררבעא קר יתיתשו יל ןתת ףסכב זכימו יתלכאו
 ריעשב שיבשאיה ושע ינב יל ושע רשאכ : ילגרב
 תרא *רבעא רשא דע רעב םיבש*יה שכיבאומהו

: 

 פתב

 186. 30866[61 18. - ובשיו םבשרייו טק. 45 168. | םםשרייו =

 םכשריו 18, 80,150,158 -- םכושרייו 16, 17 80, ,,%

 111,129,132,116,152,155,178, 184, 191, 226, 201: קזומס

 128 -- םכושריו 12 52 9: 69, 84, 107, 109, 170, 186, 260 ; קזנתוס

 ל. ובשיו , 4 הזה , - 4 םכתחת 94 םבדימשה
 ססתו. 2 [1ק.18. 1.

 21. 00.95. - הזע - - - םםיועהו , 4 םכיבשה 9
 167,193: 232. 7ע ;69.  הזע -- התע ו.  םכירותפכ

 108, 120, 112, 146, 193, 1. םכיאציה 40756 215 120 ==

 תכיאצויה 13,193 -- אצ ₪0ק. 1436 9.  רתפכמ -- רותפכמ 6
 9, 80, 84, 80, 108, 166, 168, 225, 212, 260, 300 ; תטתס 221 --

 םבירתפכמ 0. םכרימשה -- * \ 9: 248 -- םכודימשה ז, 2

 | 14, 17, 84, 108, 10,110, 220, 212, 247, 260 ; קנומס 2 9%

 -- םכודימשי 210. | ובשיו -- ובשיו ואציו
 24. מק 4 6, 14, 16, 17,18, 75, 80, 94, 5% 1סס,זזז)

.2 ,240 ,248 ,219 ,227 ,226 ,106 ,100 ,168 ,166 ,159 ,132 

 ועס -- ועסו 212. | תא קצגמגס דע 84. | ןנרא -- ןונרא זרז 9

 -- ןונרא 5: 9, 15: 18, 69, 84, ,(,,8 -1

 184,186,193,196, 261, 260; קזומס 168. | ךדיב יתתנ ----

 ךדיב א.יתתנ 1.. . ךדיב -- ךינפל ךריב גַפְפ. = ןוחיפ
 10, 10,125, 167, 191, 220, 260 ; קנגנתס 170. | ןובשח -- זי"

 1,80,120,190,196, 248. | ירומאה ָגגזֶסָב. וב ק.זג

 25. לחא --לחה 109. תת עפ 6.  םבימשה לכ תחת ,
 זרחת -- תרחת כ 17 -- תרחת רשא 108. | לכ

 רשא , 166. = ןועמשי -- | , 109,186. | ךעמש -- ךעמש אא +

 26. (20/0/00/070 26 -- 2%) 0/000% .1,0090ז' 0077/207011070077, 2- 4

 םכיבאלמ , 84. = רבדממ -- רבדממ ךינפל 152. = תומדק --ו
 4, 60 80, 107, 112, 152: 181,237: 244: קצגתס זנס --ו

 17,19,19ז. | ןוחיס ,\ 80 --ו \ 1, 4: 6.11,16,18, 75,108,זזנע |

229 123 ,247 ,244 .106 11890 112 

 293,688--',260. | ןובשח -- ו \ 132, 196, 229, 4. .

 רומאל .
 27. הרבעא -- אנ הרבעא 150. | ךרדב 1%-- ד ₪
 ךרדב .אל  דפי97..:: )פא, זצ2. = ןמ* 87. . ,.לאסשו מ

 0:13: 14:16,17,18,69,75: 80, 84, 89, 95, 107,108,100זננ)

 129, ָ,,,,,, +, ,ץ,ץץ],],1]]/]]]]3

9 ,251 ,249 ,247 ,244 :237 :226,212 ,210 ,184,186,101,196 

,1 100 ,260 ,252 

 28. לכוא 1ֶפָב.  ינריבשת 5,6.0,13,14,167 7
 108,112.1ף0,151,152,157,166,167, 184, 193,232, 244. 0

 282: קתותס 75,128. | םכימו -- םבימ םכגו 9. | ףסכב 2",

 196. | יתיתשו -- יתתשו 139 -- תיתשו 158. | הרבעא ,7
 ירה

 29. רשאכ -- רשאכו 132 -- רושאכ ֶסָב- | ל ,%
 ושע עותס השע םכיבשיה 1%-- םכיבשויה 13,103. =

= 

0. 

400 5 

 20 שיפוט 2 שרוצת -----7--- ההד

 איה - -  7 ₪7₪|₪7₪=7₪7₪|פ|>|<.₪7₪|(₪₪|7₪|(.₪ם₪|(₪₪|(םְ₪םם ₪ =

 6 כינומעהו - =-( < < ₪ ₪ ₪ ₪

 54 = ו ל ה
 - - - ! םהיתחת - - - םנושריו - - - = - -
 - --הררדרח-- זיבשויה - - - - - = -
 - < - - היתתת - - - סנושר"ו - - - - - -
 ו - - םיבשויה - - - - - -
 -- !םהתחת ------ 77777 סכיאצויה

 -- רדר ריר דד רח חח ןוחיס
 - ----הלחה -----הררדרדדההה

 החלשאו -----7- 77 77-ה תא *ועמשי
 = -- 7 ה-77 תומדק ----7777

 ינריבשת - - - - - : לאאמשו - - - - - - -

 --- םינשחה --------- ד דהדה
 - - הרבעא - - - - - - - יבשה - -- - -

 .2 2 5 צץ

 10. רברקו -- אתברקו 61. | ןתא -= ךל ןתא <.
 20. הב -- ה שק. 4 2. ן

 21. םכדמשיו -- םכדימשיו 127, 18 : תוגתחס 2

 22. השע --א%א%% השע 64. | ינבל -- אאא ינבל 4.
 -- ו. 06 1.

 21. םםיועהו -- םכיוחהו 7.

 םביבשויה

 םביבשויה -- םביבשויהו 6: =
 ו, 1. תביאיאצויה -

 24. ועפ , 64. = רגיתהו 64. | המחלמ -=- ה , 1.
 2%. זרחת -- תחתא 63. | םכימשה -- ש , 64. | ולחו -- ולהו
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 26. תומידק -- ' \ 61, 64, 65, 66, 127, 194 -- תמודק 1.
 28. ינרבשת 64, 2. 29. םכיבאומהו -- א , 6.

 ב[
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 טק 011400066 6.

 19. התא -- ה טק. 0, רבוע 9: 69, 1

 םבויה --ו ,193- תא באומ לובג , 107. | לובג --ו , 4
 תרא 2%-- תאו 42 5, 17, 18, 60, 80, 1, ,,,+7
 1 196, 198, 199. 2 288, 289 2 60 2, 602 ; קענתס 6

 146, 168 -- תאא
 19. תרברקו - ת סא(6מ1. טק. 145 לומ 136 --

 102. | םנרצת -- םכרצתת 109 -- םםרוצת 1, 1

 242,260. ' רגתת לאו ,ז%2.  ןתא ;152.  ץראמ
 השרי 1%-- השורי 9, 14.15, 69, 120,193, 212. | יכ --יכ ץרא
 120. היתתנ -- ה . 109 -- רע תא יתתנ 107 -- התיתנ 5

 השרי 2"--השורי ,14, 100,184,193,232.  השרי -- - לכ ,.
 20. םביאפר 1%-- * , 107. | םביאפר - -בשחת , 4

 ףא (ס6 םכג 5. אוה -- איה 0, 13, 18, 84, 107, 120; 2

 ז 55, 167, 170, 184, 193: 247, % 260 ; 10166 128.  =כיאפר 2"

 106 21 9- | ובשי --ובשיא 132. הב ,זוז. | םכינמעהו
 -- םכונומעהו 9, 13, 17, 18, 84, 108, 120, 167, 101, 0

 םכיבאומהו 232 -- 100.14. 168. = םכימזמז -- םכימוזמז םכימיא
 1%2 -- םכימזמז וזמז 100 -- םכימוזמז 18, 60, 84, 103, 196 2

 200. 49 אוה 38 ושע 60תג. 22 !תס]06. (טק. 84. 4

 21. ברו -- םכרו קמפוס 95.  םכרו , 80.  םביקנעב ₪ םביקענב

 109. | םברימשיו -- םכדמשיו ף, 18, 193, 300, 60% -- םכודימשיו
 קצומס 10. םכשרייו , 107 -- םבשריו 189 12

 237, 244 -- םבושרייו 13, 10 80, 106, 108; ,,2

 152,178,1894,193, 226, 247, 249 ; קעותוס 2,128 ; 1076 6--

 תםכושריו 1: 5: 9, 17, 69, 167, 186, 260 ; קנס 75 -- טק.
 168. | םכתהת -- הזה םכויה דע םפתחת

 22. םבתחת --(12) -- רשאכ ,100,167.  םביבשיה ---

 םביבשויה 19 -- יבשויה ריעשב -- ריע טק. 246: 5.

 תרא , ירחה -- ירוחה 193 -- םבירחה 80 -- ח קו
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 אלו :ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ץראה לא ןדריה
 קרשקה יכ וב ונר*אבעה ןובשח ךלמ ן*חיפ קדבא
 ותת ןעמל ובבל תא ץמאו וחור תא ךיהלא הוהי
 יתלחה קדאר ילא .הוהי רמא'ו ! הזה כויכ .ךדיב
 תראו %%%%% 66% %%% ןאחיפ ערא ךינפל תח

 ןאחיפ תצצ'ו ! וצרא זרא תשרל שר לחה וצרא
 והנתיו : הצהי המחלמל ומע לכו אוה ונתארקל
 לכ תאו ואנב תאו ותא *ךנו ונינפל וניהלא הוהי
 תא %פכארחנו אוהה תעב וירע לכ תא *דכלנו :ומע
 ! דירש ונראאשה אל ףטהו םכישנהו שכתמ *%*ריע לכ
 ! ונדכל רשא שכירעה ללשו ונל ונזזב המהבה קר
 לחנב רשא ריעהו ןנרא לחנ תפש לע רשא רערעמ
 תא ונממ הבגש רשא הירק התיה אל דעלגה דעו
 ינב ץרא לא קר 3 ונינפל וניהלא הוהי ןתנ לכה
 ילכו רהה ירעו קבי<א לחנ די לכ תברק אל ןומע
 | : וניהלא הוהי הוצ רשא

 ₪ לט .ז.

 בס
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 יא וש 1 1.

 ןשבה ךלמ גוע פצצו ןשבה ךרד *לענו *ןפנו
 רמאיו !יערדא המחלמל ומע לכו אוה ונתארקל
 תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית לא ילא הוהי
 ןאחיפל תישע רשאכ ול תישעו וצרא תאו ומע לכ
 קדוהי ןתיו + ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ
 יככ זראו ןשבה ךלמ גוע זרא כג ונדיב וניהלא

 %דכלנו :דירש ול ריאשה יתלב דע והכנו ומע

 רשא קדירק קדתיה אל אוהה זרעב וירע לכ תא
 בגרא ללבח לכ ריע שנישש ושכתאמ ונחקל ל

 תעפתב

 34. לכ 1% 190. | אוהה -- איהה 1, 6, 0, 11.16, 18. 60 4
 104, 106, 107, 120,132,150,167,282. | תרא ו

 לכ 2%-- איהה תעב וירע לכ 129.  ריע , 120,190.  םכתמ ,
 109 -- םכיתמ 42 5, 9 16. 80 9, 2 1672

 181,192, 220, 232, 200, 282 | קזומס 168. | םכישנהו -- ו

 181,199. אל -- אלו 9,146. | ונראשה -- ונראשנ .
 35. קר . 109 -- 28 1. | ונזב -- וזב 95 -- .  69. ונל

 =-ונבכ 1:

 26. רעורעמ 9,13.193. | תפש 0.188 2.  לחנ--לחנ םכיה
 4--(0ק.185 109. ןונרא ג 5 13,18, 60,94,108,:זז 0

 181,184,1ס3.237.260. דעלגה דעו 9. דעו --ו, 19,
 108, 10ס,146,151,152,158,160,181,2224 העלגה -ב

 לגלגה 140 -- ע טק. 4 4. היריק 17,196. | .הבנש - ג

 076 ב 80.99. | וניהלא --רנ םגק.186 111. ונינפל , 4.

 37. ירעו -- (10) -- קר [טק.:86 1%. - ןומע --ו 7.

 תברק אל , 158. | לכ -- לכ לא 80 -- תומס לע 84.  לחנ -
 ןלפה לכ 62 ו ובו 10 לבו

 1, 00. [טק.148 135. | ןפנ,18. | ןשבה ךלמ גוע אציו ,
 80. | גוע אצו -- גועו ןובשח ךלמ גועו ןובשח ךלמ ןחיס אציו

 זסק.  גוע -- ו קמומס 1 2. ןשבה 2", 95. | וניתארקל
%7,,,,, ,109 84,107 ,80 ,60 9.13 

 ז%2,167,181,186, 103,196 244,260, 264 : קזותוס 7% ;: 6

 103,  ומע לכו אוה ,171. | אוה -- אוהו 4,152. | לכו , 7
 -- כ קזומס ל המחלמל , 10-

 2. ילא , 80,111,166, 4 כ, זמ

 ויתתנ 90. | תאו 2", 69 -- לכ תאו 120. | וצרא -- א קזומוס

 כ 8% -- א (גק.ז85 9. - ןוחיסל ס,69, 95, 104,100,112, 6
 תגז8. ירמאה --י \ 81 -- ירומאה 132,193- | בש" -- ו

4 ,168,189 71 ,, ,80 ,75 ,16 ,15 

 ןובשחב -- ו \ 5, 16, 80 6.
 1. ןתיו -- רשאיו 4. = ונידיב 1 5, 13, 69, 7

 108, 120, 132, 167, 193, 260, 264, 282 ; קז\חוס 168. כג ,

 1:1 -- שכנו וזמע , 9.

 4. רכלנו -- ו ,132. | אוהה -- אהה 4
 106, 107, 120, 132, 152, 167, 277, 288, 60ז : קזנתס 80. אל ו"

 =- אלו 69 -- אל והכנו 88. | התיה -- התיה ה 132. | םכתיאמ

 ותא יתתנ קזותוס

1 
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 51 א

 5 4 1 4 א ,

 -- 77 - ןנטבעה - 0-7 - ןןחיס = < -

 - - - ירמאה ןובשח ךלמ ןוחיפ - - - - - - -
 ןוחיס - - - < - = 770
 --- ה --------ההדדחהח
 --7- 7 נב - - - = - הכנו- --- 7-77 ד
 - - המירחנו איהה = - - - = - - הדכלנו - -
 - - - ונריאשה - - - - םכישנחא - - ןיראע - -

 ו ץרנהיבב+- כ בו
 - דד ד קבעה ------ 7-77 דהה ד

 -דד ה ח ונוצ - -

 -----רריררררדרדדח הלענו הנפנו

 ןויסל - - --------רייד ההד
 ---ררדדדדד בש בב ב -

 הדכלנו -------7-7-77-- ונכנו - -
 ---דידידדדרדד איהה - -- 7-77

 5 ג. + 2

 . ןוחיפ -- ןוהיס 36 11סג5. | ץמאו -- ץמחו 1.
 32. ןוחיס -- ןוהיס 6 110. 34. המירחנו --* , 4.

 ונריאשה ₪ ונרישאה 65 -- ונראישה 127 =- וניראשה 1.

 3 . ריאשה ₪ ראישה 7:
 4. בגרא -- בגראה 64, 65, 66,127,183,221. | תוכלממ ,:

 יי שכטר -)--ת-ת-ת-)₪-₪₪---₪ששכ-

 אפתתב
 >ביבשיה םכיבאומהו ריעשב , 7. ריעשב , 4 םביבאמהו

+ 180,190 ,181 ,80 ,18 ,14 ,4 
 ;ביבשיה -- םכיבשויה 136, 1)1.  רשא 1", 180. | רובעא 4
 ןרריה תא -- ןדריהב 109. = תא , 69 -- לא קומס 84- | ןתונ

| -3 :197 
 10. הבא --אבא 13. | ןוחיפ

 226, 260 ; קתנמס 170,173, 209. | ןובשח -- ו ,%
 יכ וב ונרבעה טק.138 3, ונריבעה 1, 45.13, 60
14 ,166 1322 ,108,120 ,107 ,106 :99 :95 ,90 
 184,193,196: 223: 2 260 ; קעגמס 75,128,168.  הוהי , 6.
 וחור -- ובל 232. | ובבל -- ובל 69. | ותת ;157- = ךדיב 8

 1. םםויכ -- םכויהכ 9-
 11. יתלחה -- יתוליחה 232 -- 'תליחה 69 -- 'תולחה 2
 224, 239, 2603 זמתס 7%. | תאו ןחיס -- אוה ונתארקל ןחיס

 תאו 89. ןחיס , 146 -- ןוחיס 0, 69 248, 260, 600 0 תו.
 תשרל -- תשרל הו 196. | תרא 2%-- א סאות [0ק, דג

 22. ןוחיפ 9, 69,116, 1ָפ,232, 260, < ונתארקל -- ונ , לז
 =- וניתארקל 1. 4, 6, 13,17, 60, 890 7

0 ,248 ,244 ,228 ,226 ,196 ,+ 
 264,615: קונוס 1. אוה -- ה אודה 7. ומע , 11.

 הצהי טק. צג" 5%
 33. ונינפל -- * , 249 -- ונידיב 107 -- ונריב 4. 95: 0

 תוגזק, -- ונדיכ 191 -- (טק. 236. 10. | ךנו -- ך תן(.
 תאו :*-ו 84.  ונב -- ונב לכ 4 - וינב -,7
 פס, 8, 107,108,132,136,150,153, 167, 193, 232, 239, 47.
 248, 240, 251, 271 2. 659 ק, 689 3 קצנוהס 168, 175,252 טוס

 6,7%. תראו 2%-- לאו 18 ל.
 33; 34. רא דכלנו : ומע לכ ,6.



 5% תלה ב

 המוח תארצב שכירע* הלא לכ : ןשבב גוע תכלממ
 ! דאמ הברה יזרפה ירעמ דבל חירבו שיתלד ההבג
 ןובשח ךלמ ןחיפל ונישע רשאכ שכתוא *םש%רחנו
 המהבה לכו :ףטהו םכישנה שכתמ ריע לכ שא*רחה
 זרא אוהה תעב חקנו : ונל ונוזב שירעה ירלשו
 ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש דימ ץראה
 ןומרחל וארקי םכינדיצ : ןומרח רה דע* ןנרא לחנמ
 רשימה ירע לרכ : רינש ול וארקי ירמאהו ןירש
 ירע- יערדאו  קרפלפ דע ןשבה "ילכו דעלה לו
 ראשנ ןשבה ךלמ גוע קר יכ :ןשבב גוע תכלממ
 אוה ה*לה לזרב שרע ושרע הנה םכיאפרה רתימ
 תומא עבראו הכרא תומא עשת ןומע ינב תרברב
 תעב ונשרי תאזה ץראה תאו :שיא תמאב הבחר
 רה יצחו ןנרא ילחנ %%% לע רשא רערעמ אוהה

 דעלגה רתיו |: ידגלו ינבוארל יתתנ וירעו דעלגה

 השנמה טבש יצחל יתתנ גוע תכלממ ןשבה לכו
 ץרא תצרק תצוהה ןשבה "לכל בגראה ללבח לכ
 לכבח ככ תרא חקל קרשנמ ןב ריאי* ! שיאפר
 םכתא ארקיו יתכעמהו ירוש*גה לובג דע בגרא%

 ! ;רזה םויה דע ריא' רוח ןשבה זרא ומש 'לע

 ז ;;16 יתתנ ידגלו ינבוארלו : דעלגה תא יתתנ ריכמלו

 דעו לאבגו לחנה ךות ןנרא 'לחנ דעו דעלגה ןמ

 כ: ה

 89,107,108,132,1%1,167,173,184,1ס3,210. 260

 0106 75, 129 -- ןויריש 196. | ירמאהו , 79 -- ירומאהו 4.
 ול -= הל 69 -- אל 120. | | רינש ,4.

 10. לכ -- לכו 212 -- לכא 401 --0ק.145 17%. רשימה --
 רושימה 1, 5, 14.17.18: 84, 80, 107,111,120,132,150,12,

 167,186, 103,196, 223, 232, 260, 301, 680 ; קזותס 75, 244--

 רושמה ף,13, 69,136.  דעלגה לכו ,1סָּג. | דעלגה --ד ,.
 לכו 2" קזגתס לכל 107 -- ₪0ק.146 1. | יערדאו -- יערדיאו 6
 -- יערדאו א 155. ירע 2" \ 9, 80,155 -- ירע תכלממ 4 -

 ךע קזותוס תוכלממ 69.

 זנ. ןשבה --- יכ,69. | קר,ז%2. | םכיאפרה 5 4
 הנה --הנהו 17, 80, 84, 129, 112, 150, 199, 226, 683 'ס ; קנס

 155. ושרע -- וסרע ף, 199, 212 -- ש תו4]ט(6. 200 4.
 ןומע - - - הלה ,1ס0:. הלה 80 =
 אלה 7.108,120,146,167,191,212ְ1.9,16,80,10--ה 2"
 13. +. אוה -- איה 1, 6, 9, 16, 17, 104, 10 2
 167.184,101: קזנתס 18 ; 06 155. | תרברב -- תק. 7

 24 ןומע ינב 100. ז8 . ןומע -- ןומרע 4. הכרא

 קזומס הכורא 69. | הבחר תומא עבראו , 75. | עבראו - ע
 נק. 46. תמאב 5:8 4 שיא -- שיא אוה -

 12. אוהה תעב , 109. | אוהה -- אהה ,,,4%

 84,106, 107,129,132,152,155,167 : קזומס 150 --ו , 4

 רעורעמ פג. | לע רשא -- דע 60. | לע ,זוס -- תפש לע =
 80, 84,107,167,191,244. | ןונרא 5, 13, 14,15: 60,108, 7ע

 ז75,181,186, 260, 00. | י'צחו - דעלגה -- ה , 6.

 וירעו 0.145 9, 4 םו6 יתתנ 8 116 ₪41. ף. | ינבוארל -- ר
 84 -- ) \17,18,100, 120 - יניבוארל 9 4 ידנלו -- ידגלו

 ישנמ טבש יצחלו 9.
 13. תכלממ --ת , 19 -- תוכלממ 69. = גוע . 84.  יצחל יתתנ
 --ל ית טו צח תלחנ ול. טביש 152.  בגראה -- ה ,2
 -- בוגראה 167. | לכל -- לכו +[ 8
 244,247: קנבס 18,1ף0. | אוהה -- אוה 80,152. | םכיאפר

 -- םכיאפרו 7.
 14. חקל -- תחקל 129. תא ,ז09. לכ 1, זסָ. לבה
 בגרא -- בוגראה 69 -- בגראה 109, 260 ; 6

 דע -- דע ה 81. | ירושגה -- ו ,.

 ₪ בלח 6.

 107 -- בוגרא 6
 יתכעמהו -- * . 69. | םכתא , 18% -- םכתוא 260, 688. | ומש

 -- םכמש 107. ןשבה תא 4 תווח 8.

 1%. ריכמלו -- ןב ריכמלו 75 -- השנמ ןב ריכמלו 95. | תא ,
1 

 16. ינבארלו 18.10. ןמ יתתנ נק. 35 7%.  דעוז"-ו,

 9:17: 69, 10ְ, 10,158, 181,1ס9, 2600 לחנ -- לחנ לובג

 וזו. - ןונרא 14,69,106,108,167,181,184,
 260. - ךות --ו , 16. = לבגו -- לובגו 1, 69, 17: 69, 80, 9
%6, ,17 ,,,,,,,,,, .1 

 < שרע =- סרע 9.

 כ. ש

 כ
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 - = == תורצב שידעה - - = -- 77

 ו - םכת*א המירחנו
 ו ו ו (כירחה
 - - אהה --- - - - - ונזב - - - - - -

 - ---רד רה ריד ההד דעו - - - - -
 רושימה - - - ------7-- דד -

 איה אולה ---------רדד דה

 ל תפש - - ---- - אהה

 = == שה == == == ריאיו - ₪07

 --77- החד יתעכמהו ירושיגה - - - - בגראה

 דע% לובגו - - - - - --רררר דר הח

8 4 

 5. םבירעה -- ה \ 64, 65, 66,127,183, 221, 670. תורצב --

 זרורצחב 64, 1. ההבנ -- החבג 65,

 263 11005. -- העבב 7
 6. המירחנו --* . 64 -- ה . 299. חיסל 7

 221, 04 -- ןרחיסל 363 110.
 8. ןומרח -- ןומע 4. 9. םכינדיצ , 6.

 זנ. ושרע ₪ ורשע 127. | אולה --ו, 299. - ינכ
 12. רערעמ -- רערעש .

 ז4. ירושנה 2. יתעכמהו = יתכעמהו 4.
 16. ןמ , 64. | קבי -- קביה 7.

 ןקּעפהב

 60. לכ 27-- לכ תא 18. | לבח --לבה 110. בגרא --
 בגראה 69 -- בוגרא 16, 80, 260. = ןשבב -- ןשבב א 5.

 5. הלא ,181.  םכירע --םכירעה 69,107. | תרצב -- תורוצב
 60 9, 18,129, 193, 260 ; !סזוט 10 -- תרוצב 69, 7

 212% קונוס 75 -- תרורצב 74 108, 112, 160.

 226, 247, 252, 601, 602, 60ָב ; קנס 8, 82, המוח ==
,18,60,80,107,129,136,150,151,152,170,184,101 2 

 239, 244 -- ה ,196. | ההבג -- ההובג הבג 106 -- ההבגו 1
 -- ההובג 6, 108, 112, 1923, 247, 248, 260 -- הובג 9: 60, 4.

 .דבל פופ 4 הברה , 5:

 6. םכרחנו (טק. 4 - םכתוא -- 1. 1: 52 6: 9 6%
70 ,,,,,, .109 ,108 ,107 ,84 ,75 ,69 ,18 ,17 
 168,170,181,184,199,193,196, 210, 226, 244, 253 -- םכתא

 ;כתוא 2. | ןוחיסל 1,9, 69. 95,109,111,132, 260. | ןובשח
 -- ו 5; 80, 109, 196 -- ןובשח ירמאה 189 --ירמאה 80 וגז.

 לכ -- לכ זדרא 4: 5: 69: 75: 136: 150, 160, 167, 186, 196. 62

 229, 244, 249, 200, 288, 602. = םיתמפ 7

 108,100,132,116,167,178,191,1פָבכ 196, 223, 212, 1.
 ₪כישנה -- םכישנהו 1,146, 152,181, 226,240,301 ; תוגש 113

 7. לכו -- ו , 9. ונזב 18, 136, 184, +.

 8. אוהה , 150 -- איהה 1, 4, 0.13: 14, 16, 18, 60, 80

 106, 10ֶקְ, 120, 112, 167, 226, 248, 260, 288, 601 ; קתותס 12,

 תא -- תאו 9%. = דימ -- ידימ 1554. | ירומאה
 רשא --רשאא 12%.  רבעב --ירבעב

 ןונרא 15 69, 1

 ןומרח

106 :244 

 167,193 : קזותוס
 196. | לחנמ ק.148

 180, 217, 251; 4. דע -- דעו 84,120,181, 1:

 -- ו. 50 0: 0, 100, 111,128, 186, 232, 219, |

 9. םכינדיצ -- םכינדצ 15, 16, 69: 84, 80,150, 212, 247, 0
 - םכינודיצו 108 -- םכינודיצ 5, 9, 112, 152,167, 193 ; 06 5%

 -- םכינודצ 136.  ןירש ןומרחל וארקי , 200. | ןירש ןומרחל
 וארקי ירמאהו , 0. ןומרחל -- ו 6 9 19, 106, זס

 155.15%--ו קחתס ן 2. | ןירש -- ןוירש 1, ), 13, 16, 69, 84,



 6 ₪ פפה. 49

 .לובנו הנדראהה | - = - < - ה הרה = 17 | ל*בגו *ןדריהו הברעהו + ןומע ינב לובג לחנה קבי

 - תרדשא תחת הלמה שי הברעה שי דעו זררנכמ
 ₪ :איחה < < = < .- הוצאו = --- 7-77 18 רמאל אוהה תעב םשכתא *וצאו ! החרזמ הגספה

 וי שגיא + - ל וש 40 48% ₪ = - התשרל תאזה ץראה תא שככל ןתנ שכיהלא הוהי

 ומ רגש" א 5 1005 2 + >= ינב ככ לארשי ינב זככיחא ינפל ורבעת םכיצולח

 = - כ - [םכינקמו םכפישנו סשככפמ - - - - - - 10 וכ תעשי שכ%נקמו שככפטו שכישנ קר + ריח
| | 

 ו : ככל יתתנ רשא זככירעב ובשי שככל בר קדנקמ

 ור וב 2 < = ו: 20 סג ושראו םשככ סככיחאל ;דוהי חיני רשא דע

 ור שת רבעב םכהל ןתנ שככיהלא הוהי רשא ץראה תא שכה
 --ררדהה ---ריררררהרהרההחהח ! שככל יתתנ רשא ותשריל שיא שכתבשו ןדריה

 תוארה - - - - - איהה - - - - - עאשוה - - 21 | תאארה ךיניע רמאל אוהה תעב יתיוצ עושוהי תאו

 ו לשל 420996 כ שש עו %% תרא זכיכלמה ינשל סככיהלא הוהי השע רשא לכ תזרא

 - ב 000000 07008 2 קרתא רשא תוכלממה לכל הוהי השעי ןכ הלאה

 ו םאארת - - -----7 77 22 | אה םכהלא זדוה יכ שכוארית אל :! המש רבע

 רטוש ! שככל שכחלנה

 9600 1.621% ןנההאו רשרפ

 ושמה 2 ב איהה = - 55 55 < 21:24 הוהי ינדא !רמאל אוהה תעב הוהי לא ןנחתאו

 וניו די שנ תאלחה - - - תאו ךלדג תא ךדבע תא תוארהל תולחה קדתא

 ו ו שץ שני ו 104 ב השעי רשא ץראבו םכימשב לא ימ רשא הקזחה ךדי

 - - ד דדח דחה ח - רך וחובובו = = ם- 285 א הדארא] אנ תררבעא ך*תרובגכו ךישעמב

 ו ו ל -י- = ה = קדזה בוטה רהה ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה

 2 רב ןונבלהו 26 עמש אלו זככנעמל יב קדוהי רבעתיו + ןאנבלהו

 + מ ו ילא רבד ףסות לא ךל בר ילא קדוהי רמאיו ילא

 5 צב 5ז₪ 1 א. עפפה

 17. הנדריה -- ןדריה 670. | תודשא 1, 4" 7 21. עושוהי -- עשוהי 1, 0, 13, 17, 18, 75, 80 4, 6

 1 ל 22, םבוארית 4. ו, ,+,,,,,,78 1

 23. ןנחתאו -- הננחתאו 61, 64, 66, 127, 183,197, 221, 6. 220, 227, 244, 260,688 ; קגותס 177 -- עושהי 196. רמאל אוהה
 24. ךיתרובגכו --י , 61, 193, 221 --ךתארובגכו 127 -- ךיתרבגכו טק. 45 9. | אוהה -- איהה 1, 6, 11,15. 17.18, 84,106,ז07,

,22 ,280 ,270 ,253 ,244,245 ,226 ,120.112,152.155,167,193 4 / 
 2%. הרבעא -- ה 65, 66, 221, 670. | ןדריה - ר ,. 283, 289,601. | תארה -- תואורה 17, 103: 260 -- תאורה 5

 26. ףיפות . -- תוארה 1, 0,18, 60,108, 166, 18%, 232, 239 ; קזומתס לח

 , 1076 136. | לכתא , 244. לכ ,2 189.  חשע ל 4.

 8 | םככיחלא ,190. הלאה ,236. השעי--י, לבל ,2

 מ 5 5 ה. -- לכל םככיהלא 69. | רוכלממה -- ו 1, 80,1%0,181 ----

 7 196, 212 226, 247, 260, 615 : 0716 % 10 ל הלאה תוכלממה 251.  רשא 8% 88 109. | רבוע 9,108,120

 זגתס | 2. קובי 69. | לחנה 2%-- לחנהו 84. | לובג -- ו 9 193, 232,260. | המש -- םכש 1.
 17. הברעהו -- הו טק.145 ף. | לבגו -- לובגו 90 22. !םוארית --ו \ 5:11:14: 17, 80,168, דב, 210 6
 80, 94. 90: 99, 107, 108,109, 239, 253 -- ת קומו * 4 -- ןוארית 1סָג.  םפכיהלא -- םככיהלא

 1ף0, סב, 196, 232, 260, 270, 615 ; קנווס 7% : 1066 180 -- הוהי יכ 84. | אוה , 109. | םפחלנה --נ 106.
 ל קס ו זררניכמ 6. דעו - ו , 146 4. 22. ןנחתאו ץסא גתג]סז) 66 0זת868 ; 102,136 - תו0]3ע ; 0

 תברעה םכי , 9. מכבי ג"-- אביא 130.  הנספה - - - - - םבי 2 11,170,177, 0 271, 277, 27(

 נק.146 82. החלמה םכי, 6.  תודשא 60,108,136,191, 6) 283, 284, 286, 7001 -- , 60,104. | אוהה -- אהה 6

 242,688. | הגספה -- הנפיפה 69 -- הגשפה 17:69, 84,120,132,152,15%1סָבכ 260 ג קזותוס 244 --ו , 7
 19. וצאו -- הוצאו 232. = אוחהה -- אהה 6 24. הוהי ינדא -- הוחי ינדא םכיהלא הוהי 232 -- םכיהלא ינדא

 17,198, 60, 84,106,107,112,155,167,193 : קנומס 806 הוהי 170 -- םביהלא הוי ינדא ,\ 8) -- צסא זת]סז

 24% ₪ ; (סע6 - ראזה , 2 התשרל , 10- הוהי 237. | התא -- תתא 4. תולחה -- ד דל

 ץביצולח -- ו , 18, 10, 100, 111,136, 150, 167, 184, 199, 84,100, זוז,12ס,132,136,150,158,194,237,244) 240,

 =ככיחא ינפל -- םכבינפל 132. = ינפל --- םככינפל 107 ; ץצננתס 5. 260, 288 1, 688 --- תולוחה זֶסָּג -- תוליחה 69 -- התלחה

 19. םככפטו --ו \ 80, 242--כ קוס 5 90. | םשםכנקמו ,7 תוארהל -- ו. 9.17.75, 8011 1,120,158,184, 226, 4
 -- םכיכינקמו 69-- םככינקמו ו 5 1 4 90 9% 1080 רא 2%-- תראו 7 4 200 ; קצזתונס 6. | תאו -- תאו חה זז

 0 +1, 17 +7 ךדי ץסא ג ןסע 9. ךישעמב -- ל ,,31 ךתרובגכו

 102: 196, 212: 247, 240, 252, 253, 260, 401 ; קזומס 0 -- ךותורובגכו 9, 198, 193, 689 --- ךתורובגכו 152,264: 6
 הנקמ -- הנחמ 196 -- ינקכ 2: םככל 1%-- םכבל שי 4 75 -- ךיתרובגכו 1, 3, 6. 13.14, 16,17,18.19: 60. 84. 80,

 רשא םככירעב -- רשא טככירעב ובשי שככל .בר הנקמ יכ שבבירעב 1ו1,120,112,150,157,158,176,184,190,22ב,226,228,כָבְדָ,
 12%. | םככירעב -- ב 196. | רשא 6. 244 247, 249: 253, 254, 260, 653, 688 ; וסו₪ 2, 4 -- ךיתרבנכו

 ל ססת., 253. | הינו רשא דע (טק.:4. 7%. | םככיחאל -- 80, 10 , 109 -- ךיתרבגו 6.

 םככיחאל בכילע 7. כב , 67. 2216 ושריו ף 116. 25.1 6 הבוטה -- ו \ 17, 18, 109, ,,,86

 14. םבה 166. תא 106. ץראה --ה 106. | רשא 2" 244, 248, 689. | רשא -- הוהי רשא 10. | ןונבלהו

 ט8 6, 84. | םכחל -- ראו םכמל 129 -- בכל 5% 14, 16, 17, 18.10, 60, 80, 84, 80, 95, 99, 107,108, 100,זזמ)
7 7 7 6 1 244 ,226 ,225 ,100 ,157,181,106 ,151 ,136 ,112 ,106 ,94 ,75 

 זתגזק. 247, 249, 100, 681 'ס ; קננמס 107,100,139' (ס6 0 186,1סב,196,210, 220, 244, 201, 260, 689 ; קזווסל 8

 ו 152,191; תטמס 10%--ה גק.ת8. 0,150. ותשוריל 1 44, 16 170 ; (סזז6 0,
 9.13.69, 84,106,108,100,120,132,150,181,1סָב, 212,260 26. יב , 5,168.  עמש -- עמש לו 7 ילא 1*--אילא ד

 קמפס 75.  יתתנ -- יתיוצ יתתנ 129. שככל -- (6) -- רבעב רמאיו -- ר , 8ח. גח. 162 -- רמאיו ל 18 - 1 8 4

 1% ילא הוהי -- הוהי 8% -- טק. 18 162. | ךל בר
8 5 

% 



 1% פפה

 ךיניע אשו הגספה שאר %% הלע : הזה רבדב דוע

 אל יכ ךיניעב הארו החרזמו הנמיתו הנופצו המו

 והקזחו עשוהי תא *וצו : הזה ןדריה תרא רבעת

 ליחני אוהו הזה שכעה ינפל רבעי אוה יכ והצמאו

 לומ איגב בשנו + הארת רשא ץראה תא םשתוא

 : רועפ זריב

0 2 ₪1 

 זכיטפשמה לאו שיקחה 'רא עמש רארשי קדתעו

 %ויחת ןעמל תרושעל םשכתא דמלמ יכנא רשא

 יהלא קדוהי רשא ץראה תרא םכתשריו שכתאבו

 רשא רבדה לע ופאס*ת אל : שכל ןתנ שכיתבא
 רמשל ונממ וערגת אלו %*+* שכתא הוצמ יכנא

 : שככתא הוצמ יכנא רשא שככיהלא הוה' תוצמ תא

 רועפ לעבב הוהי השע רשא תא זרוארה םככיניע

 ודימשה רועפ לרעב ירחא ךלה רשא שיאה לכ יב

 קדוהיב שיקבדה שכתאו :ךברקמ ךיהלא קדוהי

 זככתא יתדמל האר : םויה ככלכ שייח שםכיהלא

 ןכ תושעל יהלא הוהי ינוצ רשאכ שכיטפשמו יקח

 : קדתשרל קדמש םכיאב שכתא רשא ץראה ברקב +

 יניעל ככתניבו שככתמכח אוה יכ שכתישעו םתרמשו

 ורמאו הלאה שיקחה לכ תא ןועמשי רשא םימעה

 יוג ימ יכ : הזה לודגה יוגה ןובנו שאאכח שכע קר

 וניהלא .הוהיכ וילא שפכיבארק םיהלא ול רשא לודב

 0 עפתאי

 -- הוהי אאא 8. | םככיתבא יהלא -- םככיהלא 107. | םככיתובא

 13,1%2,193. | ןתונ וָפָּב. | םכבל קוס ךל 5.
 2. אל -- אלו 05, 600 חזק. קזנתס 9. ופסת -- %ופיפות

 (ן ₪45 ) 108 -- ופיפות 132 695 +, 1

 212, 260 -- ופסות סט, 210 ; קנס 7% -- ופסאת 237 -- ופיפת

 1 5, 80, 81, 107, 136, ָָ,,,ָ,,4, 688, 680 ; קעותוס

 109,244. | לע -- תא 69. | רבדה -- הזה רבדה 4
 תםככתא 16,"1. | וערגת אלו -- וערגת רעגת אלו 152. | אלו

 דד 1 ג 4.146. ערגת -- ו. 151." רומשל 07
 םככתא -- (10) - - אלו , 166 4.

 3. םככינע 69. | תוארה -- ו 4, +7: 75: ְ

 99, 107, 108, 10, 111,120, ו, ָ,ָ,,,,86

 196, 223. 217, 244, 288, 602, 603, 688, 68 -- 1רואורה 1

 260. תא , 108,196 -- לכ תא 75. הרשע ,1
 לעבב -- לעב 1%2 -- לעבב בל 1%% -- לעבל ס, 13;

 רועפ 1*-- רועפ לעפ 106. | לכ 111. | שיאה -- ה
 רשא , 80.  ךלה קתומס ךלוה 69. ירחא ,1%2. לעב--לעבב

 2 רועפ 2"-- א% רועפ 0. ודימשה --- * \ 1.

 4. םםיקיבדה 1%2, 1%.  םםכלוכ 6 212: קעותס

 1 5- תםבויה . 5.

 4, 5. יתדמל האר : םבויה 00.8" 4

 5. םכיקח -- םםיקוח תא 1פ -- םביקוה 4: ינוצ -- הוצ

 109 -- ונוצ 69 : קנס 84; (סו6 107. | יהלא , 109 -- וניהלא
 843 !סזוס 107. | תושעל --ו ג.  רשא ץראה ברקב -- ברקב

 רשא רשא 15%. | םכתא ,99. | המש -- המש ל
 התשרל -- ה ,-

 6. םבתישעו -- ת ,146. | יכ 157. | אוה , 6-- איה
226 ,193 ,150 ,132 ,120 ,107 ,106 ,54 ,75 ,17 ,16 ,13 

 651; קותוס 88. | םככתניבו -- * 9 60, 109 -- * 106 1 4

 םכימעה ינועל ₪ יניעל םבימעה 107. | יניעל , 80. | םבימעה =

 םכימעה לכ 22%. | ןועמשי -- ן , 4,181. = תא 51 69- לכ,
 247. | םביקוחה 193. | ורמאו \ 84. | קר ,129. | םכע ,

 יוגה ,132,170. 5 לודגה ,109--ו 135. 4 קר 94 םכיברכ
 60. 7 טק. 14[, 600128: 4

 7. לודג יוב ₪. 286 6113006 155. = יונ , 129 -- טק.
 לודג , 136 --ו ,129, = םםיהלא -- םכ , 170. = םביבורק 2
 136, 152, 157,193; 232; 292. . וניהלא :הוהיכ 22674 ,ה)היכ--
 כ , 109. | לכב -- לככ וניארק 1, 13, 1%, 17, 18, 60, 9

0 ,106,107,100,111,120,132,136,1%0,158,186,193,196 

 223: 244, 248, 256, 277, 284: קזותוס

 7,9.ןל -- (11) -- םביהלא ,9.

 הלאה \ 66. | םםובח --

5 | 370 

 ב לא יצא

 - הרד דה ח ףצו = וראה תווי א
 לאח - - - - 7 ה ה ה חח
 ו מ ב ו ו םכתא%א

 ן"חחה - - - --- רד ה ה ה חה ד

 ו - ופסוה - - - --- 77777
 ו ?כזהי= - ב 2

 --דד דה ואר = -----רהר ה חחח

 1 תי כ

 ד ו יי קול

 ---רירדררדרדדדח שוכח - - - -
 - ה -הח ח חה חה - םיבורק - - - -- רה

 5 צב ₪

 28. עשוהי --ןב עשוהי 65. = והקוחו -- והקוחהו 127 -- והקיזחהו
 184.: 3 יליחני 12

 29. איגב -- האיגב 2

 . ןוייחת 27. 2. ופיסות -- *
 . םכיקיבדה 64. <.
 . םםתא -- התא 4

 . םבבתמכח -- םכתמכה 5
 כח 00. 8 +

 םכיאב -- אב 4.
 שד =

 קעפאב

 ףסות לא -- ףפת א 111.  ףפות -- ----- 900
,81 ,,,, ,,, ,100 ,107 ,94 ,82 ,81 75 

 226, 244, 251, 253, 615 -- ףסאת 136. | דוע ,10ַ. | רבדב
 קוגתוס רבדכ הזה , 69.

 ' 27. הלע ץוגומס ילע 80.  הנופצו המי ךיניע אשו , 69.  הנפצו
 1, 2: 2נ לג 6, 8,123, 14, 7: 10 67, 759: 80, 2 990 94: 5:

 9, 100, 102, 10ב, 104,105, 5,282

7 ,116,139,144,150,151,155.15715 
9 ,261 ,260 ,256 ,244 :241 ,220 :200 ,191 ,190 ,181,184 
 282, 293, 294, 287, 1'288, 283, 1 615.6592. הנמיתו --

 הנמת 69 -- 7 ב 5: 17: 80, 120, 151, 168, 181, 101, 100,

 תטמ6 200 -- הבגנו הנמית 0. החרומו == ו ,

 הארו - ה ;99. | רובעת 9,108,226. | תא ;167. | ןדריה ,
 0 הזה -- ה 1% 02. ג

 29. וצו -- | 1% (0ק. 8 4 והקזחו -- והקוח 5,181 ---

 והקזחו ח 1%5 -- והיקוחו 69 -- ק ₪0ק.145 9. | והצמאו ---
 והיצמאו ף,69 --וה (טק.145 6.  אוה יכ 0ע.140 1ג9. רובעי
 ף,13,108,167. ינפל -- ינפל תא ספ. | הזה ,109. | אוהו
 -- אוה 80, | םםתוא ,181 --ו. 1:52 6:9; 14,17,18: 69, 59

 80, ף, 107, 108, , 0 136, 150, 152, 168, 170 2

 190,196, 210,688 -- וא [טק. ג 9, תא 2י ג
 29. איגב --- ' \ 109: 151 -- א ; 13,110 -- אגב 4

 רועפ - ו ,6-

 1. עמש -- עמש המל 18. | לא -- הלא 80 -- קזוותס תא 0.
 תביקוחה 193, 232. | דמלמ -- הוצמ 109. | תושעל -- ו ,6
 גיחת -- ויחת םכתאבו 107 --ןויחת 80, ,,8%6

 180, 199. 22% : תטתס 157 -- *ויחת (ן6:.) :ג:.  םכתשיריו

 129,136,193, 2123 עתומס 109. ךשא 2", 80. הוי ,9



 7 זז ןשי

 זכיקח ול רשא רודג יוג ימו + וילא ונארק 'לכב
 יכנא רשא תאזה הרותה לככ םכ*קידצ שיטפשמו

 ךשפנ ראמשו ךל רמשה' קר = ! םויה םככינפל ןתנ
 ןפו ךיניע ואר רשא סכירבדה תא  חכשת" ןפ דאמ
 ינבלו ףינבל סכתעדוהה יךייחיימ* לכ-ךבבלמ- ורוסי
 בראחב ךיהלא הוהי ינפל תדמע רשא םוי :+ ךינב

 םכעאמשאו פכעה זרא יל להקה ילא זדוהי רמאב
 זכימיה רכ יתא קדאריל ןודמלי רשא ירבד זרא
 ! ןודמלי שכהינב תאו המדאה לע םשכייח שה רשא
 דע שאב רעב רההו רהה תחת :ןודמעתו ןוברקתו
 קככילא הוהי רבדיו + לפרעו ןנע ךשח םכימשה *בל
 קדגומתו םכיעמש שכתא שירבד לוק שאה ךותמ

 ותירב תא שככל דגיו + רוק יתלוז שכיאר שככניא
 םשבתכיו שירבדה תרשע תושעל שכתא הוצ רשא
 אוהה תעב הוהי הוצ יתאו ! שינבא תוחל ינש לע
 זכהא תככתאשעל ?םכיטפשמו פיקח שככתא דמלל
 שכתרמשנו !התשרל המש פכירבע סשכתא רשא ץראב
 עכויב הנומת לכ שתיאר אל יכ סככיתשפנל דאמ
 ןותחשת ןפ : שאה ךותמ בר*חב םככילא הוהי רבד
 וא רכז תינבח למס לכ תנומת לספ שככל שכתישעו
 לכ .תינבת ץראב רשא .המהב לכ. תינבת ! הבקנ
 שמר לכ תינבת : שימשב ףועת רשא ףנכ רופצ
 ;ץראל תחתמ זכימב רשא .הגד לכ תינבת המדאב
 זראו שמשה תא תיארו המימשה ךיניע אשת ןפו
 זרחדנו םשפימשה תגבצ 'רכ םכיבכוכה ראו חריה
 ךיהלא הוהי קלח רשא םשכתדבעו הל תיוחתשהו
 עככתאו ו שימשה לכ תחת םימעה לכל םכתא
 םכירצממ 'לזרבה רוכמ שככתא צצו קדוהי חקל
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 התת הו ןצ

 ףנאתה הוהיו : הזה םכויכ הלחנ כעל ול תויהל
 ןדריה תרא ירבע יתלבל עבשיו ככירבד 'לע יב
 ךיהלא הוהי רשא קרבוטה ץראה 'רא אב יתלבלו
 ינניא תאזה ץראב תרמ יכנא יכ :הלחנ ךל ןתנ
 ץראה תא םכתשריו םכירבע שכתאו ןדריה תא רבע
 קרא וחכשת ןפ שכל ורמשה : זראזה קדבוטה

 שכתישעו שכמע תרכ רשא םככיהלא קדוה' תירב
 יכ : ךיהלא הוהי ךוצ רשא לכ תנומת לפפ שככל
 %דילות יכ :אנק לא אוה הלכא שא ךיהלא הוהי

 קכתישעו שכתחשהו ץראב סכתנשונו סכינב ינבו םכינב
 %ךיהלא הוהי יניעב ערה סכתישעו לכ תנומת לספ
 תאו שימשה תא שפויה שככב יתדיעה |: וסיעכהל
 םכתא רשא ץראה לעמ רהמ ןודבאת דבא יכ ץראה
 ןאכיראת 47 קדתשרל קדמש ןדריה זרא םכירבע
 זככתא הוהי ץיפהו ! ןודמשת דמשה יכ הילע כימי
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 ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהלא הוה' םוחר לא יכ
 ! שכהל עבשנ רשא ךיתבא תירב זרא חכשי אלו
 ךינפל ויה רשא םכינאש*אר* שכימיל אנ לראש יב
 ץראה לע תכדא םיהלא תורב רשא שויה ןמל
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 3 תת. 1

 רבדכ קדיהנה שכימשה הצק דעו שימשה הצקמלו
 'כוק שפע עמשה |! והמכ עמשנה וא קדזה לודגה
 ;רעמש רשאכ שאה ךותמ רבדמ *%** םשיהלא

 ול תחקל אובל סכיהלא דפנה וא !יחיו הדתא
 המחלמבו שיתפומבו ת*תאב תאסמב יוג ברקמ יוג
 לככ שילדג םכיארומבו היוטנ עורזבו קדקזח דיבו
 ; *ךיניעל םכירצמב שככיהלא הוהי שככל השע רשא
 דוע ןיא שיהלאה אוה הוהי יכ תעדל תארה התא

 לעו ךרסיל .ולאק תא ךעימשה שכימשה ןמ : ודבלמ
 תרעמש וירבדו קרלודגה ושא קרא ךארה ץראה
 רחביו ךיתבא זרא בהא יכ זרחתו !שאה ךותמ
 ! םירצממ ל*דגה וחכב% וינפב ךא*צויו וירחא וערזב
 ךאיבהל ךינפמ ךממ פכימצעו םכילדג כיוג שירוהל
 תעריה הוה וכ .קרלתנ שכצרא תרא ךל תהל
 שכיהלאה אוה קדוהי יכ ךבבל לא תב*שהו כויה
 תרמשו : דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ סכימשב
 רשא םכויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ תאו ויקח תא
 מע זכימ ךיראת ןעמלו ךירחא ךינבלו ךל בטיי
 ! וכימיה ככ ךל ןתנ ךיחלא קדוהי רשא קרמדאה
 קרחרזמ ןדריה רבעב םכירע שלש השמ 'רידבי וא
 והער תא חצרי רשא חצור המש םנל :שמש%
 סנו שפאשלש ל*מתמ ול אנש אל אוהו תעד ילבב

 אהב

 3%. תרארה -- תריארה 6, 14,16,17, 80, 99 4% 1
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 תתל -- תתלו 5,193. | ךל , 129. | םכצרא תא \ 80
 תא ; :

 39. זרבשהו -- רבישהו 1 -- תרובשהו 7

 173, 193: 251, 260 ; קזגחס ךיבבל 0. 13 4

 הוהי , 103.  אוה , 167 -- 28 1ֶקָּב. 4 םכיהלאה -- הל קזותגס ל
 2. - לעממ , 84. = ןיא \ 10 -- ןיאו 81, 84, 181,193, 1:

 40. ויקוח 129, 1פ. | תאו -- תאו ויטספשמ תאו 199. | בטי
 155 - בטי 181. | ךינבלו -- ו 129. | ןעמל -- 9
 המדאה ,181.  הוהי רשא ₪ רשא הוהי וָפָּב. | ךיהלא ,2.

 ךל 2", 2
 41. לדבי 256. | רבעב -- ר קזופוס ב

 שמשה חרומ 153 -- שמשה חרזממ 2.
 42. םונל 1, 9, 18, 6, 80, 54, 95,107,

 1 7 ו76,18ו,1פו,1סב,1909 260, 615% ; (סזזפ 4

 -- סאנל 128. | הצור -- ו \ 12 59 69 14, 16, 17, 18, 60, 75,
 84, 94, 107, 10, 111, 129, 132,150" 2 ו 15%
 173 178 22ףנ 226 220: 220 4% 68.- והיער 9. אגוש 6,

 108,1ֶפָב. א םכשלש למתמ 7. לומתמ 6,

 3. שמש החרומ -
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 יי יפת יב

 יי ו ריו רי. יו

 - - - - כותפאמבו תותאב תוסמב - - - - - -
 ה הר יהו = = הורו 5

 :זככינעל - == --- 777 החד

 ₪7 - ולוק - -- ---- 777 ההד
 -- 7-77 הולאדגה ------ד-דהד
 - | -₪ רח ל כ דחה 0 ה ו ה כ שש | ל בש | וכ ה 0 0-2

 ---ררדייייר הרה החד לע תבישהו - -

 +חרזמ - - - הד דה הר דה ה 7 *3%דבי - -

 ב הצ<רה -.- - שמשה
 = = םושלש לומתמ = = = - ---7ה7דהדד

 5 ב ג. צץ ג ₪

 41. יחיו -- חו 66, 5
 34- תותואב 7-

 4%. תרארה -- ה טק. 4 7.
 םביהלאה -- םכיהלא א 1.

 46. ולק 127. | תרא 2"-- תראו 5.
 37. ךיתובא 64.  וחכבו -- חכבו 61 -- וחוכבו 65, 66 -- חוכבו

.1 ,64 
 48. םביזמוצעו 64, 65,66,127,183. 1 ךאיבהל ---ךאיבהלו 7.
 29. תבישחו -- תובשהו 6%, 66, 221, 670 --' 184 -- תובישחו

 70. לע -- לא 914
 40. ךל ןתנ -- ךנתנ -. זו ליבו 2

 42. סונל 61, 64, 65, 66,127, 1.

 תל -[--/[/--/ 2

 |: כ

 ;ביתפומבו 61 64, 6%, 66, 127, 1.
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 היהנה -- הוהנהא 6. | הזה לודגה טק. 41. 011310155

 לורגה \ 6.152 -- 9% 196, 237: 244, 253 : קחנתמס 2
 --ו (גק.188. 8. הזה ;75. וא 18%.  והומכ 60,984, 2,674-

 13. םכע -- םכעה 15. | םכיהלא , 5 -- םביח םביהלא
 16- התא ,\ 84 -- ה ; זקס =- יתא 74.

 44. הפנה -- הפינה זז 4. אובל , 151 -- ו ,
2 .120 ,100 ,108 ,197 ,99 ,80 :75 :69 16,175 

 זץ, 196, 226, 239: 244: 248,
 253 400 674, 688, 689 : קונוס 2. ול 9,109. 'ג1"-
 יוג תחקל 129. | וג ברקמ 18 4 יד 260 זרופמב
2+ ,1 ,,, ,84 :60 0 
 196, 232, 200 2 288, 601, 602, 674, 68 ; קחמס 75: 2
 1289. | תתאב -- תותואב 152, 167,193, 2609 1 קזותתס 5

 -- תתואב 18, 60,108 -- תותאב ף, 84, 181, 232, 9,
 ;ביתפומבו -- םכיתפמו 252 -- םביתפמבו 1, 4, ;, 77%
 19, ?כ) 81, 80, 107, 100,111, 129, 2 126,190, 191 5%
 166, 181, 199, 196, 237, 244, 253, 674, המחלמבו -- ה
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1 ,146,152,167 ,107 ;95 :54 :69 190 :13 ,9 

 194, 196, 221, 239: 4 ; קתותוס 75, 2443 10
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 ךיניעל - םככיניעל 225%.



 פפתב

 רבדמב רצב תא !יחו *לאה וכירעה ןמ תחא לא

 ידגל דעלגב תא*מאר תאו ינבוארל ר*שימה ץראב

 זכש רשא הרותה תאזו :ישנמל ןשבב ןלוג תאו

 שיקחהו תר*דעה קדלא |: לארשי ינב ינפל השמ

 םכתאצב לארשי ינב לא השמ רבד רשא שכיטפשמהו

 ץראב רועפ תיב לומ איגב ןדריה רבעב : םירצממ
 הכה רשא ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןאחיס

 תא ושרייו : םירצממ שכתתאצב לארשי ינבו השמ

 ירמאה יכלמ ינש ןשבה ךלמ גוע ץרא תאו וצרא

 לע רשא רערעמ : שמש% חרזמ ןדריה רבעב רשא

 לכו + ןומרח אוה ןאאיש רה דעו ןנרא לחנ תפש

 %%%% %% הברעה םכי דעו החרזמ ןדריה רבע הברעה

 ! קדגפפה תדשא תחת

 5 4 זכי דדו זיו

 -- ה 777 -7 הלאה
 ששר=>= תמה

 קכוקחהא רודעה + = = א שה ד א ד

 == == = 0 מש | קמ 0 ה | 22 0 0 0 0 = = ₪ ==
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 עמש םכה%לא רמאיו לארשי ככ לא קרשמ ארקיו
 רבד יכנא רשא םכיטפשמה תאו שיקחה תא לארשי

 ! כתאשעל םתרמשו םתא םתדמלו םויה םככינזאב

 תא אל :בר*חב תירב ונמע תרכ וניהלא קדוהי

 ונתא יכ תראזה זרירבה תרא קדוה' תרכ וניתבא

 םכינפב שםינפ : םייח ונלכ שויה הפ הלא ונחנא

 דמע יכנאא !שאה ךותמ רהב שכמע הוהי רבד

 זרא טככל דיגהל אוהה זרעב םככיניבו קדוהי ןיב

 זכתילע גלו שאה ינפמ שכתארי יכ קדוהי *רבד
 ךיתאצוה רשא ךיהלא קדוהי יכנא :רמאל רהב

 וכ: רה
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 . רצוב 61, 64, 65, 66,127,181. | תומיר , 127 -- 42

 182,228. - ישנמל -- השנמל 64 65. 4
 . םםיטפשמהו -- " ,. 46. איגב -- האצבב 4

 . שמשה חרזמ , 6 48. לחנ \ 65. | ןואיש = ןויאש 7.
 אוה -- ה , 65. | ןומרח --ןומרע 7%

 . רודשא 61, 64, 65, 66, 127,197, 1

 ז. םבםיטפשמה -- מ , 127.  רבד ,.

 3. וניתובא 64,183. | םכויה -- ונמע .

 ששב עטא כ אגם ששמה = בשבע ב כ צ נלכש נשא נטד-אבנבא צר נאפה יונ בבנו כבב ג בנס הבמנאכב ב-בב

 ךפפתהב

 216, 5 םכושלש 6,108,109,129. - ןמ ,17,18, 81, 0
 1,100 לאה -- הלאה 100 ;: 6 75

 -- אלאה 168.  יחו סנו , 4
 41. רא קוותס תאו 55. | רבדמב -- רבדמה קזותוס 1סס ;
 06 4.  ץראב ;ף9. | רשימה -- * \ 15, 86, 184 -- רושימה 4,
,+ ,108 ,107 ,95 ,80 ,84 7 

 152,167, 186, וס, 196, 210, 212, 240, 260, 616 ;

 קוס 5; 75 -- רושמה 69. | ינבוארל --ו , 18,100 -- ר
 ד תמאר -- א , 189 -- תומאר ף, 17, 18, 80 %

 112,150,152, 157,178, 232, 233,260; קוס 7% -- תרמור
 וש 107 -- תומר 60, 99, 109, 116, 103,199. | דעלגב ----
 דעלגה קזנמס 80, 84. תראו 27-- ) 81. | ןלוג -- ו , 1

 .ןשבב -- ןשבכ זזז. | ישנמל ,
 44. תראו -- 6 השמ - - הרותה 18 1.

 רשא , 6. לארשי -- לאר טק. / 12

 4%. תרדעה -- תודעה 84,108,120,132,130
 167, 249, 260 ; קתומס 75, 80 -- רע טק. ג 1 םכיקחהו

 --. 69,109,181,199: 244 -- םכיקוחהו ג, פג -- םביקוחה

 129, 2 םביטפשמהו == כ , 2 השמ רבד 8
 251.  השמ ,75. לא קחמס תא 10ְק. | לארשי -- רשי <.
 46. 0. , 144. | איגב -- א , 109, 210 -- א' טק. 4 1
 -- יאנב 12%. תיב לומ -- תיב באומ לומ 1%2. | ןחיס , 109 --
 ןוחיפ 9, 69, 1זז,120,157,167,196, 248, 260. | ךלמ פופ ,.

 בשוי רשא ירמאה , 18.  ירומאה 167,193. | רשא ןובשחב בשווי
 .199.  בש"--ו \ 9, 17, 8, 107, 100, ,,,, 6

 253. ןובשחב -- ןובשח 18 --ו . 5,177. | ינבו -- ינבוא +-

 םכירצממ םכתאצב טק. 46 4 םכירצממ -- םכירצמ 13--

 םכירצמ ץראמכ 1.
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 5 מ

 זכיהלא ךל היהי אל : שידבע תיבמ שכירצמ ץראמ
 הנומת לכ% לפפ ךל השעת אל :ינפ לע םשכירחא
 רשאו תרחתמ ץראב רשאו ללעממ זכימשב רשא
 אלו שהל קדוחתשת אל :ץראל תרחתמ שימב
 ןוע דקפ אנק לא ךיהלא קרוהי יכנא יכ שדבעת
 : יאנשל שכיעבר לעו שכיש*לש לעו םשכינב לע תובא
 :0,1ז אל !ותוצמ ירמשלו יבהאל ושםיפלאל דסח השעו

 קרקע אל יכ אושל ךיהלא קדוה' שש זרא אשת
 תא רומש : אושל ומש תא אשי רשא תא הוהי
 תשש :ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םכוי
 יעיבשה כויו : ךתכאלמ לרכ תישעו דבעת כימי
 קדכאלמ רכ ** הרשעת אל ךיהלא הוהיל ץרבש

 לכו ךרמחו ךרושו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא

 ךתמאו ךדבע חוני ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב

 ךאצאיו םכירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו : ךומכ

 'כע היוטנ ע*רזבו קדקזח דיב ששמ ךיהלא ;דוהי

 דבכ :תבשה זכו תא תושעל ךיהלא הוהי ךוצ ןכ
 ןעמל ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ךמא תאו ךיבא תא
 רשא קדמדאה רע ךל בטיי ןעמלו ךימי ן*כיראי

 :ףאנת אלו !חצרת אל :ךל ןתנ ךיהלא הוהי

 ! תוש דע ךערב קדנעת אלו :  בנגגת הלו

 ךער תשא דמחת אלו

 לכו וראמחו ורוש ותמאו ודבעו והדש ךער זריב

 תלעפהב

 18, 84,107,111,132,157,159,167,181,1סָב,136,217, 60.
 קחמתס 75. | ךירעשב --' , 5. |

 15. דבע -- הבע 18%. = תייה -- התיה 69. | םכירצמ ץראב
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 168 -- ךאצוי 4, 13, 19, 129, 152, 225, 212, 217, 2%1, 616 --

 ךאיציו 16, 17, 2 99% 244:

 קמתס 94. | עורזבו 1, 42 5, 12: 17, 18, 60, 75, 80, 4. 7

16 12 6 1 1,578 

 226, 247, 249, 200, 293, 100, 615. | [-רושעל -- ו
 זרא , 9.

 16. דיבכ 69. | תרא ;9. | ךמא , 186 -- ןעמל ךמא 10 -
 ךימא 13 -- ךתמא 129. = ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ , 14, 84, 1

 =- קטת18(6 68768, 60 תס(4תשטע 1טק6זמ6 ; 1. ךוצ רשאכ טק.

 1ֶלָג. הוהי 1*--הוהי א 75. ךיהלא , 167.  ןכיראי --ןוכיראי ל

31 2+ 1 :84 ,80 ,60 ,13 

 186, 193,196: 220, 212, 615 ;'קזותס 110,172,7% -- ןוכראי

 184. - ךימי , 178 --י 17 (טק.180 104 -- קזחוס םבימי 0% -

 המדאה לע ךימי 46. = ךל בטי ןעמלו , 99,189. = בטיי ןעמלו , 9
 -- טק.148 101. - ןעמלו --ו 14. לע -- לעו ןתונ

: . 1 

 17. אלו 17-- ו .18,107,132,126,150  | אלו 2%--ן
 1 בונגת 9, 17, 152, 167, 6)1, 226, 7.

 אלו 37--ו .18,107,150.  אוש --אוש רקש זווו,12 --רקש
 54,199: 379 91 4: 357: 595, 607, 618 : קנווס 17, 489 ; 6

 390: 564: 575 7- ש !טק. 85 173 -- או טק. דג" 7
.1 :509 

 18. אלו 1"--ו /ז3,18,107ק,1%0. | דומחת וג,186, 2.
 תרשא טק. 146 424 -- תיב 612 ; קזותס 1: אלו ךער

 - תט11. 1ק4 1ם16ז 85 ץ066 : 14+ ,1,6 ו

6 ,109 ,107 ,102 ,9 ,89 ,84 ,81 ,80 :75 ,69 

.4 7 , ,+ 1 

 ו, 199, 200, 206, 210, 211 ,%

270 64 264 ,261 ,24 ,248 ,247 ,244 ,242 ,228,247 ,227 ,226 

:33% ,332 ,130 ,32% ,124 ,122 ,404 ,301 ,205 ,203 ,288 ,282 

2 ,380 ,360 ,36% ,367 ,356 :355 :349 :146 :345 :344 :343 :342 
8 ,416 ,413 .411 ,396 :395 ,390 ,380 ,388 ,387 ,386 ,384 :383 

,44% :443 ,442 440% :439 :43% :437 :43% :435 :433 :425 :421 
,487 ,486 ,48 ,482 ,480 ,478 ,476 ,474 ,472 :471 ,465 :464 450 

0 ,628 ,827 ,)52 ,522 ,517,519 ,516 :515 :514 :507 ,489 ;488 
 532: 53% 535: 539: 554י 559: 565: 567: 569. 570 573: 574 %%
61 ,600 ,598 ,597 :595 :593 ,592 ,588 ,586 ,595 :593 :581 ,576 
634 ,624 ,622 ,617,620 ,611 ,60,610 ,608 ,607 ,606 , 60 ,602 

7 1 

1% 
/\ 
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 21.19 הואתת אלו

 0 א.

8 

 ו 3 לנו < = ₪ = ב בב 2/2 2 2 -- = =

 - 7777 יוחתשת - - --- 7-7 ה ד

 כ ב של ב 4 = סשכישילש כ גב בכ כ שש ₪2 =

 - - !יתוצמ --------הרדדרדדד

 ---רררדדרדרהדהד והשדקל - - - - -

 1 2 4 - רו 5 בש א כ ב-2 1 ₪

 6 24 3 = ךרוש* - - - ךדבע% - - - 7 7 -

 ךאצוו - -----7--רררדרדדדה
 ו = עורובו --- ב 2 = = כוש == וחם ₪

 - ---ררררררדירדדרחח - ןוכיראי
 וי סה כ - 2 72 2 ₪

 ---הרדידדדזדה תצלא - 7-77 %
 דמחת אלו [םט]. (ק.] ךער קריב דמחת אל*
 - - ורומחו - - -- 7-7 ד כ = 5- תשא

 גג צץ

 8. םבימשב -- ש \ 65.  לעמ
 לעו 1:"-- ו. 64, 1

 ?7- םכירחא , 6.
 9. יוחתשת -- הוחתשת 5 4.

 21,670.  ביעיבר 61, 64, 65, 66, 127, 183, 221, +

 14. יעבשה 61. ךרמחו -- ךרומחו 61, 64, 65, 66, 183, 221 --
 ךומחו 127. = חוני -- ונאי 2.

 1%. ךאיצויו 61, 64, 66, 66, 127,183, 221, 314. | ערזובו 71.

 16. ךל בטיי ןעמלו , 6.

 אה ע פא.

 8. אל 0:6 אלו 82. השעת [0ק.זג5 1%5. ךל 1: 7.
 לספ -- לספ לע םבירחא םכיהלא 69 -- לפפ םכיהלא 16 ----
 ס לספ 0- לכ -- לכו 1, 5, 18. 60, 84, 2,129 2
 116. 5% 167, 181, 180,101, 196, 206, 167 ; קזותס 7612

 103, 107, 309 : סז6 100-- לבא 95--ומת 225. | הנומת +.

 רשא , 80. | לעממ טק. 86 160. > רשאו תחתמ ץראב , 4
 רשאו -- תחתמ רשאו ֶפְפ. תחתמ םכימב רשאו , , 4

 ץראל 18 4 :

 ף. יכ 55 69 -- כ לכ זזז. | כנא -- 2,136.  אנק -ק
 תנק.1ג 4.  דקופ :3,108,193. | תובא -- ו ,

 תטתס 128. לע --לא 60- לעו םכינב , 1. לעו 1%-ו.

 קו, ,19: 752 0 1%

 200, 248, 240, 252: 253; 260, 355, 61ף ; קזותס 172. | בישלש
 -- םב ,וס0ז -- םכישלש לע םכינב ינב 18 -- לעו םכינב ינב
 םבישלש 388, 405, 603. 9710.ום 60תותה 6, ק42.147. | לעו 2"

 -=] ,17,102.260. | םביעיבר 152 ; !ס6 2. יאנושל

 10. השועו זֶסָג)226. | םביפלאל -- םכיפל ₪. 14" -
 יבהאל , 107 -- יבהואל זֶפָב- | ירמושלו 167, 1ֶסָג. | ותוצמ --

 ויתוצמ ף5, 151,152, 249, 00 ; קזותס 80, 107 -- 'תוצמ ז

7,ָ, ,110,125 ,108 ,0 ,80 ,79 .60 ,16 ,14 

2 ,201,270 ,248,261 ,247 ,217 ,227,232 ,225 :181,180,193 

 6ף0 2, 659'ק, 68: קענתמס 82, 84, 4, 158, 244, 156; [סת6

 זףז ]ה תוגע6, [\ג06מ+ ויתוצמ 'ק 166, 190 -

 זז. אל 1"-- אל אאא 124. | םבש תא -- םכש תא אש תא
 132. תא 1", 9.  ךיהלא | 252. | הוהי 2", 100,244 ---
 הוהי א 7%. | תרא 2" (טק.זג 9. | אשי 20 84.  ןמש ---

 ומש בש 7.

 12. רמש 16,109,239. ךיהלא - - רשאכ , 244.  ךיצ ,
 13. 00. 80. | דובעת ס,3ָ1. | לכ 98 ז7. | ךתכלמ 4.

 14. ךיהלא - - - םבויו , 80. | םכויו -- םכשיבו 24
 תבש , 223 -- תבש יעיבשה םכויו : ךתכאלמ תבש גו.

 69. | ךדבעו -- ו , 226. | ךתמהב - - ךרושו ,
 לכו ךרמחו , 190. | רמחו ךרושו ג. = 4.
 ךרשו 3, 18, 69, 82, 10, 129, 226 -- ךרוש

 ךינבו
 ךרושו
 ךרושו , 80 -

 ךרומחו 9.



 270 6 גת. פפאב כת זז ו

 ץרא לא ךיהלא הוחי אינו יכי'היהה .-יש רב < % + ל % % % % % % % % % % + : ךערל רשא

 ךל תמקהו התשרל המש אב קדתא רשא ינענכה % % < % % % % % % % < % % % % % % % %

 'כע זרבחכו : דישב שכתא תדשו תולדג םינבא % % % % % ל % % % % % ל % % % % % % %

 תדיהו : זראזה קדרותה ירבד לכ תרא םשינבאה % % % % % ל % + % + % % % ל % + % % %

 קדלאה שינבאה תרא ומיקת ןדריה תרא םככרבעב + + + % % % % + *% ל ל % % % % % % % %

 : שזירג רהב שוהה םככתא קדוצמ יכנא רשא % % % % % + ל ל % % % % % % % % % % )%

 אל םכינבא חבזמ ךיהלא הוהיל חבזמ םכש תינבו % % % % % % % % % % % % % % < % % % %

 קרא קדנבת תרומלש זםכינבא ללזרב םכהילע ףינת % % א % % % % 9 % א א א < א א < % %-%
 קדוהיל תרולע וילע תרילעהו ךיהלא זרוהי חבזמ % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

 ינפל תחמשו שכש זרלכאו זכימלש תחבזו ךיהלא % % % % % % ל א % % א % %< % % % % % %

 ךרד ירחא ןדריה רבעב אוהה רהה ! ךיהלא הוהי % % + + ל % % % % % ל %ל%צ%)]%%)% | %

 *כומ קדברעב בשויה ינענכה ץראב שמשה פוובמ %+ % % % % % % % % % % % % % % % % % %

 2 ! שככש לומ ארומ ןולא לרצא 'רגלגה 22.10 םכירבדה תא % % א % א א א < א * % % % %
 שאה ךותמ רהב םככלהק .לכ לא הוהי רבד הלאה
 לע שבתכיו ףפי אלו לודג לוק לפרעהו ןנעה %%%

 22 בש 2 = | ה, ות הש = | די לו רו | | = קל ל 7

 ו לפרעאו ןנע* ךשח
 = ₪2 5 ₪5 ₪ 5 = תחול .- = 23.20 פפעמשב המ לא כנה סכטצתו רחל

 ןוברקתו שאב רעב רההו ךשחה ךותמ לוקה זרא
 24.21 ונארה ןה ורמאתו !םככינקזו סככיטבש ישאר לכ ילא
 ול*ק תראו ולדג זראו ודאבכ תרא וניהלא זדוהי
 רבהי .י5 .וניאר דזה וכויה שאה ךותמ ונעמש
 22.2% יכ זרומג המל התעו !יחו עםדאה תרא םיהלא
 ונחנא םכיפסי שכא תראזה ;דלדגה שאה ונלכאת

 26.23 'מ יכ | : ונתמו דוע וניהלא הוהי לוק תא עמשל
 ךותמ רבדמ םכייח שכיהלא לוק עמש רשא רשב לכ
 ב ונומכ - - - 27.24 רשא לכ תא עמשו התא ברק !יחיו ונאמכ שאה
 'לכ זרא ונילא רבדת *תאו וניהלא קדוה' רמאי
 : ונישעו ונעמשו ךילא וניהלא קדוהי רבדי רשא
 28.25 רמאיו ילא שככרבדב שככירבד לוק תא הוהי עמשיו
 רשא הזה שעה ירבד לוק תא יתעמש ילא ;דוהי
 29.26 היהו ןתי ימ .: ורבד רשא לכ וביט*ה ךילא ורבד

 הב < ז ₪ 6 א עפ.

 לב , 103 -- לכ תא
 86. - ישאר --י,9.

 21. ןה ,18. | תא ,80. | ודובב 6,123. 14, 60: 84, 80, 7

 108,136. 150,22%, 226,200 ; קנ!תוס 75, 244. תאו 1*-- תאו א

 5. ולק תאו ,-. ולוק 9, 13: 16. 60: 84, 107, 1סָב, 260
 קזותס 75,

 22. ונלכאת ג. | הלודגה 3, סו, ז3, 60: 84, 71
 186 ; קזנתס 75. | תאזה , 109 -- קנס איהה 176-- ה

 4 ונחנא םםיפסי גס. 84. 4 םביפסוי 9, 108 1.

 ונחנא , 13. = הוהי לוק תא עמשל פו 190. עושמל 1
 112,167,1ף3. לוק תא --לא 84. - לוק.

 23. לכ -- לב לודנ יוג 69 -- רשא לכ 152 -- קז!וס לוכ 4.
 עמש קצותס ונעמש ףפ -- א8אאא עמש 173 -- עמשא 4

 לוק -- הוהי לוק 151. 208 םכיהלא 641. דוע, 66 008 דוע ףטא-

 038 ץס665 68. 161. | םכייח ,ז0ק. | ונמכ , 19 -- ונמב םכויה
 69 -- ונומכ ף,84,108,1%2,167, 193 ; קצננמס 170 -- והמכ 6.

 24. לכ :",190.  רשא ז", 104,189. | הוהי רמאי 51 =
 תאו -- התאו 6. רבדת -- רבדת רשא +. רבדי ==

 י.ז --בד ₪ק.145 89. | ךילא -- ךילא תאו 89 -- ונילא 6.
 ונעמשו -- ונעמש 5,181,196. | ונישעו - - (9) - - רבדת ₪.

14 
 25. .לוק -- ((7 ) -- םבטירבד , 197. | .לוקי 1" 2-8
 םככירבד --י , 13. | םככרבדב -- םכ , 8.11. 162 -- םככרבדכ
 ספ. | ילא הוהי רמאיו -- םככילא רמאיו יתעמש 69. = הוהי 2"
 -- הוהי ילא 181. = לוק 2", 150 -- \  248, 2534-- לכ 206

 קוגתס 18 -- וק טק.14. זֶדָּג. ירבד ;9.69.  םכעה 0.
 וביסה -- י ,181 -- וביטיה 2, 3, 8, 19, 67, 80, 81, 82, 51, 9

 זןסס,101,102,1סב,106,124,125,135,139,140,104,10% 2
2009 ,196 ,1 ,,,,, 1 

,7 ,286 ,284 ,283 ,27 ,278 ,277 ,270 ,261 ,2%6 ,2%4 ,240 

 288 1, 292, 203, 295, 290, 400 1, 615 ; קזנתוס 15 ; תטתס 2
 168 -- ובטיה 146. לכ 16,189, 2%
 186, 2%1,2%2 -- תא 5,109. - ורבד [טק. 4. 4 י

 : .ףעוב 9, 67 103 269- ילא -'

 ולוק - - - - - תאא ודובכ - - 777777

 - -דדררד ההד התאו - -- 77777

 = = ד = וביטיה = ₪ ₪ -=-

5 

 21, אלו -- ו ; 6%. | ורמחו 6%. < תולדג -- תולדגמ 63 11005.
 תא 2", 64.  םכיוירג רהב -- םכיזירגרהב 61, 64, 65, 6%
 27 ןילע +סעס6 218 4. בשויה -- ו 61: 6- לצא

 -- לא 16311000. - ןולא 2
 22. תחול -- תוחול 64,127 -- תוחל 65- םכינבא --םבינבאה 4

 23. לכ -- םבבלב -. 24. תאו ז:7"--ו.
 הזה -- הז 127. תא 2%-- תאו 127,183,

 25. יכ-- ןכ 64. | םביפסוי
 26. ונומכ -- ינומכ 4.

 28. םכעה -- םכהה 6- וביטה 64, 66, 127, 221 4

./[=-/--/ 0 , 

 פאב

 ךער -- אלו ,226. = הואתת -- ה , 69 -- ואת ₪6 דמח 6
 תיב --תשא 84 -- טק.ז5 355. | ודבעו והדש ךער טק. 4 1
 ךער 2%-- ךיעיר 193 -- ךער 9 16.  ודבעו --ודבע 18; תטת6

 1%7.  ותמאו -- ותמאו שו 185. = ורוש --ורש 8
 . ורושו 12 5: 9: 84, 89; 108, 120, 112, 181, 103, 100, 225, 240 ג

 קתוס 75, 107, 136 -- ורושא 4-- ורשו 100, 167,217,
 ורומחו 9, 13: 84: 95: 167,193: 226; קתותס 60, 75,139. לכו

 --ו 125,150 247 --) 665 111, 38985. רשא ,6
 ךיערל 16. ,

 19. הלאה -- רשא ז. | רבד -- רבד רשא 69. | לא - תא
 132,194: קתומס 14 סה6 82. רהב ;109. | ןנעה -- ןנעהו

 5 ג קמתוס 75, 294. | לפרעהו -- ךשחהו 5. = לודג לוק ,5%.
 אלו --ו .129.  ףסי , 4.  םכבתכיו 55 81.  ינש --יתש 2:
 רחל -- תרוחול 9,167, 193 : קוגחס 7% -- תחול 18,688 ---
 תרוהל 69, 108, 100,158,186,2540 קזומט 168. ילא םכנתוו ,

 4 םכנתיו -- הוהי שםכנתיו .

 20. יהיו , 19.  םככעמשב -- םםעמשכ 4-- םככעמשב םכעמשב
 11ז -- םככ טק." לוקה -- ו \ 271, 282, 4.

 ךשחה ,,1ס3 -- ךשוחה 193 = ךשחה שאה 81,100 -- שאה



 זמ 277

 יתוצמ לכ תא .רמשלו יתא האריל שכהל הז םכבבל '
 ! שכלעל םכהינבלו שכהל בטיי ןעמל םימיה לכ
 37 הפ התאו ,' םכפולהאל פפל..ובוש םנהל .רמא .ךל
 זכיקחהו הוצמה לכ תא ךילא הרבדאו ידמע רמע
 יכנא רשא .ץראב ושעו שדמלת רשא םכיטפשמהו
 12.20 הוצ רשאכ תושעל םשכתרמשו ! התשרל שכהל ןתנ
 : לאמשו ןימי וראפת אל םככתא םככיהלא ?דוהי
 33.10 *וכלת םככתא טככיהלא הוהי הוצ רשא ךרדה לכב
 ץראב םכימי שכתכראהו שכל בוטו ןויחת ןעמל
 : ןושרית רשא

 4 \ 85 ומ שד

 2 שוד.

 קדוהי הוצ רשא שכיטפשמהו כיקחה הוצמה תאזו
 םשכתא רשא ץראב תושעל םשככתא דמלל זככיהלא
 קדוהי זרא ארית ןעמל ! קדתשרל המש םכירבע
 יכנא רשא ויתוצמו ויתקח לכ תרא רמשל ךיהלא
 ןעמלו ךייח ימי לכ ךנב ןבו ךנבו התא **%* ךוצמ
 ';רושעל תררמשו ירארשי זרעמשו + ךימ' ןאבראי
 הוהי רבד רשאכ דאמ ןוברת רשאו ךל בטיי רשא
 מש :!שבדו בלח זרבז ץרא ךל ךיתבא יהלא
 זרא תבהאו :"ןחא ;רוהי וניהלא הוהי לארשי
 !: ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא הוהי
 'לע זכויה ךוצמ יכנא רשא קרלאה שירבדה ויהו
 ךתיבב ךתבשב שכב תרבדו ךינבל שכתננשו : ךבבל

 7 218 6 א 3 5

 172,193,199 3: קונחס 107 -- םכיקחהא 5 דמלל םבכיהלא
 םככתא -- םככתא ךיהלא גג. | םבכיהלא --' , 193. | תרוש
 ץראב (טק. 4 6 ן תושעל , 199 -- םככתשעל . ץראב

 =- ץראב םכתא 71. םכתא -- תא 132. < םכירבע , 8

 -- םכירבוע גֶסָג -- םכיאב תושעל 129. | התשרל --- התשעל
 קווחס 3 -- התשרלא 0.

 2. הוהי טק. דגה ךיהלא , 210 -- םככיהלא 1

 רומשל 0,167,193. - לכ ז",1פְפ.  ויתוצמו ויתקח < ויתוצמ
 ויתקח 84- ויתקח קזנתתס 515 171 -- ויתקח לב וזו == ויתוקח

 10פ. | ויתוצמו -- ויתוצמ 13 -- יתוצמ 19 -- וצ טק. 84 4
 רשא , 89. | ךוצמ -- םכויה ךוצמ 193. = ךינבו 193. | ןבו -

 ןיבו 69. = ןעמלו --ו , 129. | ןכראי -- ןוכראי 68%
' 75. 84, 107, 2 152, 167, 181,103, 220, 2. 27, 

 20 260 -- ןכיראי 2: 4: 42 16, 18, 80,891, 99,104,:ס0,:נת)

180,1%5,158,160,176, 178,190, 201,253, 282, 280, 288,601, 

 602, 003 ; קונתס 244 ; !סו6 144 -- ןוכראי -

 3. לארשי -- 'רשי ג. 1ום. 1%2. ' תרמשו קנווס תעמשו 6.
 תושעל -- ו ,194- | בטי -- בטי ךל 4. = ןוברת -- | \ 247 =
 ןובירת 107 : קנומס 60, 95.  רשאכ דאמ -- ןוברת רשאכ דאמ

 רשאכ דאמ גוסב. | יהלא -- ךיהלא 95. | ךיתבא , 5 -- ךיתובא
 13.129,1%2,167:193,260. בלח -- תבדו בלח 7.

 4. עמש 1 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 10, 60, 75, 81, 4, 0

7 ,0 95,102,107,108,10 

,220,212 ,206 ,151,152;153,155:177,181,191,193,196 
4% 20 ,335 ,286 ,282 ,270 ,261 ,260 ,256 ,244 :239 :237 

 6%0 2, 051,6%2, 695: 673, 678, 679, 681, 688, 689; קזותס 0;

 10186 9 -- 1088 ץסא ם8]סע ; 9. | הוהי וניהלא , 166. | דחא =

6 ,107 ,95 ,89 ,84 ,81 ,75 :69 ,10 ,18 ,17 ,16 ,14 :13 ,9 ,6 

7+ ,| ,, 110 ,10 
 /י

2 270 ,201 ,260 ,266 ,244 ,233 ,212 ,223 ,206 ,191,193 ,184 

,681 ,679 ,678 ,676 ,673 ,6%% ,652 ,661 ,2 650 :545 :335 ,286 

 688, 68 ; קצותגס ףֶס, 190 ; (סחזזט 9 4

 ןצסוספטת ףטס ןקזה01818 ]\ 6 (0תז6ת118 הגח615 1100115 0 תק
 [טקצב :ג201]ג8 1תוקסעגזסתופ 01מ6015, 8 ]וגב ו גת ץ6תוק]ס טס, גת

 טעט6 (221-(סתַא-(ט, 1 קזסטות61ג 110מ8ם ; [54 ע 6% ד 6(

 טת+ זתאקת1:ט01ת18 סט 1106715 גת 6076011 >< 4.

 5. תבהאו !טק.זג: 99. תא ,176. "לכבו 1*--לכבול
 ךישפנ ךדואמ 167, 673,

 6. הלאה ,1ֶּפָג- םכויה , 200--םבויה אאאא 676. ךיבבל
 7. םכתננשו -- םכתשלשו 6%0 8.  ךתיבב ךתב 0. 0 1
 ףתבשב , =. ךתיבב -- .ךיתיבב 13, 80, 10, 277, 279, 29

 283: ץזוואוס 1% -- ךיתבב 7. ךרדב , וסֶפ,150 7.

8 2. 

 2. םבלועל 64, 66, 127, 183, 197, 1.
 21. םבדמלת -- מ ,%-

 2. ןעמלו -- 1 . 65: 221, 0-
 3- ךיתובא -

 התה לא 0 88 כז "ניני פג רני הטנהנ288 נצ טקפת ענת וטזהמכוקוזהומפלמ וצבי באכמה גוזנציהצ

 ןוכיראי 64, 65, 66 7-

 3תעפהב

 26. ימ -- 'מו 171 -- 5.240 102. | בבבל 096 =םכבבבל

 69. 4 הז 38 םכדמלת 60.28 [0ק.48 102. הז, 60---
 %%הז 7. | םבהל -- (9) - - האריל , 242. | יתא -- לכ יתא
 90 -- יתוא 260 ; קונתס 75. | רומשלו ף, 13, 108, 167 ; קזזזמס

 75,10ְק. לכ תא ;15,69. תא ,1,196. | יתוצמ -- ויתוצמ
 94,999. | םבימיה -- םכימיה אא%אא 1ֶסָ- | שבהל 2"-- םכבל
 קזומס < -- ה טק. 13 4. םבלעל -- םכלוע רע 9 ---

 קבלועל 1, 6, 13: 14: 60: 80, 84, 80: 95, 107,108, 29
 1%0,152,167,193: 212: 253, 2603; קצנתתס

 27. רומא ף, 60 89, 108, 150, 167, 232, 248, 260, 688 ; קזנזתס

 246. - ובשש 46 ברטל 12/0

 םבכילהאל --- םכהילהאלו 1 -- ה קוס ל 107 -- םככיהלאל
 28. הפ התאו -- הפ םבכיהלאל םבכל התאו 146. | התאו --
 א (גק.126 99.  דומע 167,232,260. | ךילא , 190. לכ קענזמס

 לוק 107. | הוצמה , 69 -- תוצמה 22%. | םכיקחהו -- ו ,
 120,152,181 -- םכיקוחהו רשא ץראב ושעו' םםדמלת
 ₪5 84 -- . 17.  ץראב -- ץראב רשא 69 -- ץראב םכתא 2
 107. | יכנא -- א ₪ק.186 18%. - ןתונ 13,זסָג- | םבהל -

 םככל ף,81,101,112,1%2,181 --םכה טק, 14 4.

 20. םכתרמשו 1. | הוצ,91. | הוה 157. | ורפת אל
 טק. 45 156. אל -- אלו ₪9 -- אלא 1%. | ורפת -- ורופת

 5נ 9:13: 16, 10 120, 146, 100, 152, 167, 181, 103, 300 3

 קוותוס 178, 184: 06 2 -- רות 24 ןמי 7.

 לאמשו -- לאמשו ומשו 69 -- לואמשו 157, לג -- לאמ
4 

 40. לכב -- ב , 1299 -- לככ 9,157. = הוהי , 5. | םבביהלא
 9 -- םככוהלא בתא 89 -- ה נק. 145 4. | םבכתא 1.

 ןבלת , 14 -- וכלת ןימי ורופת אל זֶסָּג. | ןויחת -ו . 17 -ן
 . 109,181,1ֶסָג. | בוטו -- בוטל זֶסָג- 4 םכתכראהו טק. 5
 - 0 ןושרית -- י \ 109,132 --1 80 --|.4---

 םכושרית 1: ו

 1, תראו --ב תאח זנז. | םביקחה -- םכיקחהו 714



 זי

 תואל םשכתרשקו :ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו
 לע םשתבתכו :ךיניע ןיב ת*פטטל ויהו ךאדי לע

 ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו : ךירעשבו ךתיב תוזזמ
 קחציל שכהרבאל ךיתבאל עבשנ רשא ץראה ללא
 אל רשא ת*ב*טו ת*לדג סכירע ךל תתל בקעילו
 תאלמ אל רשא בוט לכ שיאלמ כיתבו :  רינב
 שכיתיזו שכימרכ תבצח אל רשא כיבוצח .תאר*בו
 ןפ ךל רמשה |: תרעבשו זרלכאו תעטנ אל רשא
 פכירצמ ץראמ ךאיצוה רשא %%%%% הוהי תא חכשת
 דבעת ותאו ארית ךיהלא הוה תא ! םשכידבע תיבמ

 זכירחא שכיהלא ירחא ןוכלת אל ! עבשת ומשבו
 תק 'לא 'כ | ! שכיתוביבפ רשא שכימעה יהלאמ
 ךב :ךיהלא הוהי ףא הרחי ןפ ךברקב ךיהלא הוהי
 הוהי תא וסנת אל !המדאה ינפ רעמ ךדימשהו
 תא ןורמשת רומש : הסמב םכתיסנ רשאכ שככיהלא
 ; ךוצ רשא ויקחו ויתדעו עככיהלא קדוה' זרוצמ
 בטיי ןעמל %%%%* הוהי יניעב בוטהו רשיה תישעו
 עבשנ רשא הב*טה ץראה תא זרשריו זראבו ךל
 ךינפמ ךיביא לכ ;רא ף*דהל |: ךיתבאל ?;דוהי
 רמאל רחמ ךנב ךלאשי יכ *<*%** ! הוהי רבד רשאכ
 הוהי הוצ רשא םכיטפשמהו םכיקחהו תר*דעה המ
 הערפל ונייה םכידבע ךנבל תרמאו ! םשככתא וניהלא
 ןתיו : הקזח דיב פכירצממ הוהי ונאיצ*יו סכירצמב

 הב

 תעפפב

 ץראמ , 152. | םכירצמ ,\ 9 -- םבירצממ 4.

 13. תא --יכ 116.  דובעת 168. ומשבו --ומשבו קבדת ובו
 15,100, 226, 240, 325 65 4, 608 ; !0186 167 -- ומשבו ובו 0

 -- ש קוס |

 14. ןוכלת -- ו , 108 -- | 54. םכיהלא , 78 -- םמ ,4.

 שכירחא , 223. = *הלאמ -- יהלאמו 91 --י . 81. = רשא 5%
 12%. | םבפיתובובס -- תבּבתביבשס 18 --- כיתביב טדי

%,,, ,108 ,9 .95 ,84 ,80 ,75 :17 ,0,140 :6 ;5 

8 ,260 ,253 ,244 ,237 ,212 ,150,158,168,170,181,190,196 

 -- םבהיתוביבס 16, 153, 264--- םכהיתביבס 69 ; קענגגס

 1%. לא 69. | אנק -- ד אנק זוז. | ךברקב -- ךיברקב 3
 -- ךברקמ קוומס 5,146. ןפ--לא ז8.  ךב ,157 -- ךברקב
 89. - ךדימשהו -- י 9.69, 111, 129, 146,181, 260 -- דמשהז

 תמ,]. 109 -- ד, 99. | ינפ ,

 16. הוהי ,135- .רשאכ -- ב ,+
%,-- 

 17. רומש --ו \ 1, 5, 6, 17, 18, 75, 80, 80, 99, 19

 112,116,1%0,166,106, 225, 226, 240, 689: םטתס

 ןורמשת -- ן ג זנז -- ןורמשת תת 125. | תא , 4. הו

 18,129.  םככיהלא -- םככיהלא ךיהלא 129. = ויתדעו --ויתודיעו
 1 -- ו'תודעו 17,132,152,155, 226, 300 ; קזנתס 4

 ויקחו -- ויתיקחו 232 -- ויתקחו 17, 10,150 -- וי טק. 145
 ךוצ -- ךיהלא הוהי ךוצ 4

 18. בוטהו -- בוטה 152. | תשריו --- התשריו 5,156,191 : 6

 7%.  הבטה , 167 -- תאוה הבוטה 196-- הבוטהא 107 -- הבוטה
 4: 5: 9; 13:14:18, 69: 75: 80, 81, 84, )5, 104, 108, זזז,209

 132,152,168,184,זס3,252, 260,679 ': קזנתמס 170 ; תגמס 233

 -- הב ₪00.14 12%.  הוהי 2", ז7. | ךיתבאל ---ךיתבאל תתל
 190 -- ךיתובאל 13, 2 4

 19. ףודהל 13, 191: 2. תא 515 +.

 םמתיסנ -- םכתיסינ 3

 ךיביוא 69, 107
.2 :193 

 20. יכ -- יב 9- | ךלאשי -- ך , 109. | ךנב -- ךנב לארשי
 146. | רחמ ,150. | המ -- זראז המ פְפ. | תרדעה , 75-
 תרודעה 84, 107, 108,120,112,150 2 193: 232; % 2499

 260.  םביקחהו -- ו , 18, 75,100,181 -- ה , 89.  םביטפשמהו

 -- םכ 17. הוצ ; 69. | וניהלא -- םככיהלא 60, 75: 016 -
 םככתא =- םככתא הוהי -

 21. םבירבע -- םכידבע םכויב 80. = ונייה --וניה 9 --ונייה בע

 129. הערפל -- ה טק. 14. 6130066 128. | ונאיציו -- ונאציו 0
 151,158 --ונא'צויו 6, 16, 17, 18. 60, 84, 80, )9, 102,

62 ,2%3,260,264 ,193,210 (120,132,136,150,152,170,186 

 קוגזגס 168 --ונאצשו 225, 3% --יצ 1טק. 141.. 184 -- וניאיצויו

 ךיהלא הוהי 8.

10 

11 

12 

271 

20 

 צב 1₪ גס א.

 8 8 כ ע יש

 ב ₪ שי ו ךבכשב* - - ךתכלב*
 שי תופטטל - - ךידי - -
 וכ צי שי 4 0 ךיתב תזוזמ

 - - - - תובוטו תולדג - - - - - -7 777
 ₪ 22 22 22 ₪2 םכיהב+ ==

 ---רררדירדידידדדרהה תורוב%

 -- 7-7 הד רד דהד ךיהלא - - - - - -

 0 אוכלת - - -- -----
 5-7 ה ד : סככיתאביבס - - = - - - - - -
 --ררדדהח אח -----הדדדה

 -- הד ראממש -------ררהר ה החה

 --7-7-- ךיההלא ------ - 7777 ה ד
 - 77-77 הבוטה ------7- 7-77 הד
 -- רד הרה ח 77הל -----7777

 כ בש שש ב שש שש ו היו
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 9. רזוזמ ₪ תוזזמ 64, 221 -- תוזוזמ 1.
 . זרורוב -- תורוהב 64 -- תורב 221. = תעטנ -- תהטנ
 . קרא -- אא%% תא 64, | ךאיצוה רשא -- ךאיצומה 1.

 . םבכיהלא -- םכ ,. 19. ךינפמ , 27.
 . ונאיצויו 46, 4. 4

 ב-2 הםש מ קעמנממ נאלמנטקונמטנממקנתהטקמטהטס-רקטכה טקטעאטטטאטטמ מכנס נב טחחטהה אטלנטה

 עפתב

 ךמבשבו -- 1 ; 75, 232. = ךמוקבו -- ךימקבגו 6
 .-- ךאמקבו 6 -- ךימוקבו 7.

 8. רואל -- ) , 158, 226, 240: 615. = ךי" .,5%
16 ,132 ,120 100 ,108 :107 ,80 ,80 ,75 

 170,181, 223, 226, 650 2, 676, 678, 679 : קז!תוס <.
 גרפטטל -- פטטל 106 -- תופטוטסל 7%
 679 =- :רפטוטל 1, 6,14,19: 129, 152, קב, 13, 249, 260 --

 תופטטל 75 : קונגגס 0.

 ף. תרוזומ -- 1 9: 229, 653 -- תוזוזמ 6, 11, 19: 69
 10, 128, 129, 152, 167, 196, 212, 260, 673, 676, 678, 6ֶקֶפ ג

 1076 107 -- וז טק. 185 17 -- תזוזמ ז, 80, 7%

 17% 191, 2265, 7% 3 ךתיב , 69 -- ץתיב 5%
 100,152,153: 2 282. | ךירעשבו -- ב ; 69 -- 34

 ךירעשיבו 2.

 10. ךיהלא , 84. ץראה לא , 18. ךיתבאל , 128 ---ךיתובאל
 11,116,152.  בקעילו קחציל ₪ קחציל בקעילו 95. = תתל , 1.
 ךל -- םככל 84 -- םכהל 15 3 קותוס 18. = = תלדג -- תולודג 0
 60. 5 קזוגוס 100 -- תלודג 9,18,167,181) 239 -- תולדג לע

 75,108,132 : קווומס 1סָג- | תבטו --דאמ תבטו זִקנ -- תובוטו

 123, 84,232: קוגמס 109 -- תבוטו 69, 132, 239 -- תובטו
:2 ,1089 

 זז. לכ -- לכמ 6.
 תורבו 13: 54, 2:

 תרבו -- תורובו 152 -- תרובו 181 -

 םכיבוצח -- ו \ 18, 80, 80, 5, 107,

 111,132,150,196, 244, 247, 249, 6018 --',129. | תבצח --
 התבצח 232. | תעטנ אל רשא םכיתיזו שםכימרכ , 6. | םביתיזו.
 168 -- םכיתוו 1, 5: 13: 75 80: 844, 0 ל

 170,18ף,193, 227, 219, 244, 260, 680 -- םביתז 6.
 אל 3", 80, 200. | תלכאו -- ת , 109. | תעבשו , 2:

 12. רמשה --'משה תת.]ומ. 42%. | הוהי -- ךיהלא הוהי
2 ,190 ,18 ,167 ,150 ,140 ,110 ,120 ,100 ,107 :75 :60 

5 , .369 :358 .143 :335 .330 ,240 :247 ,237 ,232 ,218 
5 ,588 ,586 ,569 ,567 ,563 ,562 ,507 ,465 .486 :472 :471 :443 
 6סז , 602, 60%, 606, 608, 610, 620, 624; 643 -- עוגז8ַ. 406. ךיהלא

 416,436: 450, 532, 60. | רשא הוהי קוגתוס ךיהלא הוהי 317:
 1006 340. | ךאיצוה --י ; 9; 129; 198, 253 -- ) ,. 81 -- ךא'צוה



 ך] 3 229

 קכירצמב םכיערו םילדג שכיתפ% מו תרתוא ;דוה'
 פכשמ איצוה ונתואו : וניניעל ותיב לכבו הערפב
 עבשנ רשא ץראה תא ונל תתל ונתא איבה ןעמל '

 ככ זרא זרושעל קדוהי ונוציו |: וניתבאל %%%%
 ונל בוטל וניהלא הוהי תא האריל הלאה שיקחה
 היהת הקדצו :הזה וכויהב ונת%יחאל* םכימיה לכ
 ינפל תאזה הוצמה לכ זרא תושעל רמשנ יכ ונל

 : ונוצ רשאכ וניהלא הוהי

 ו

 אב חדתא רשא ץראה לא ךיהלא קדוהי ךאיבי יכ
 יתחה ךינפמ שכיבר פכיוג ללשנו קדתשרל קדמש
 יסוביהו יוחהו יזרפהו ינענכהו ירמאהו ישגרגהו
 דוהי כנתנו + ךממ זכימוצעו שכיבר שכיוג העבש
 אל שתא םשירחת ש*רחה שתיכהו ךינפל ךיהלא
 שכב ןתחתת אלו :! שנחת אלו תירב שהל תרכה
 ריסי יכ : ךנבל חקת אל ותבו ונבל ןתת אל ךתב
 ףא הרחו םכירחא םעכיהלא ודבעו ירחאמ ךנב זרא
 השעת הדכ שא יפי "ירהמ:ךדימשהנ שככב דוהל

 %ןרבשת םש**תבצמו *וצתת םשהיתהבזמ שהל
 יכ !שאב ןופרשת םכהיליספו ןועדגת שכהרישאו

 קדוהי רחב ךב* ךיהלא קדוהיל קדתא שודק שכע
 רשא שימעה ללכמ קדלגס כעל ול תויהל ךיהלא
 קשח םכימעה לכמ שככברמ אל : המדאה ינפ לע
 לכמ טעמה שתא יכ שכב רחביו שכב ;דוהי

 |: מב

 1. לא קוס תא 2.  רשא לע 146. התא ,%8 0

 אב -- הב 11,129 קתותס 5. | המש ,1%7. | התשרל ---
 %אהתשרל 3.  ירמאהו ישגרגהו ₪ ישגרגהו רמאהו 6. | ישנרגהו
 --ו.5:9:125.  יוחהו יזרפהו < יורפהו יוחהו 69. | יזירפהז
 100,132,136,152,167. יסביהו 4, 5, 9,17,189- 6

 0 ריבה 2 ב םכימצעו ף, 17, 18, 69, 94, 4%
 1ס0,111,ז50, 167, 168,196, 4

 2. אל - - - - ךינפל [טק.188 124. | ךינפל , 0,199. םברחה
 -- םכתא םכרחה 150. | םבירחת --' \ 5:9: 75:

 111,167,181,186,196. | םכתוא ֶסָּג. אל -- אלו 1
 תורכת 9. | םכהל --,םכהיהלאלו םבהל 84. = תרירב 4.

 3. אלו --ו .84,זזז. | אל 1%-- אלו 223; קתמס 5.
 ןתת קחפתס חקת 172. | ונבל -- ךנבו ונבל 169 -- ר ונבו ונבל
 104.  ותבו -- ותבלו 136 -- ךתבו 150. | אל 2"-- אלו 1.

 הקת -- ןתת 18. | ךינבל ,1
 4. תרא \ 75, 80 168

 6 שכבב =-- כח
 181 -- םבתדימשהו רהמ -- הרהמ

 5. ושעת -- השעת 129. | םבהיתחבומ --י \ 5 - 19 --

 םכהיתוחבזמ 13, 152; 167, 192, 239 277, 288, 300 1.

 וצתת -- ןוצותת 9 -- אוצותת 152 -- וצותת 120, 1ֶסָּג -- ןוצתת
 5, 18, 80, 108, 181,196 -- אוצתת 7. םכתבצמו ---

 ו ;9 -- םבהותובצמו 193 -- םםתובצמו 13, 152, 167, 226 --

 קזנתוס םכהיתבצמו 0. ורבשת -- ןורבשת 5, 9, 167, 181 :
 תטמס 12% -- א)רבשת 107,191. | םכהרישאו -- י . 94,170 --

 םכהירישאו ז ;6, ףסס -- ןהירשאו קזנתוס 107 -- ןהרישאו 4 -- ר*

 נק. 135 103 -- םכהירשאו 1, 9, 13, 17, 18, 69, 909

 11, ,+ץ,, + 0

 247, 2%1, 256,260, 335,356, 615 ; קז!תס 204,244.  ןועדנת --
 ו . 239 -- ןועידגת 1פ3 : קנס 80.  םםכהיליספו -- םכהליספו
709 ,,,,,,,, ,109 ,106 ,95 0 5 :69 28% 

 226, 247 -- םםבהיליסיפו 2

 6. שודק ;95.-- ;  9: 69- | התא , 12ֶפ- | ךיהלא הוהי רחב ךב
 .17,84,199. .ךב--ךב ךל 185 -- ךב יכ 75 -- ךבו

 קזומס 2%1 - הב 106 ךיהלא :.2" ; 5- " הלוגס 14

 6, 80, 167, 193, 226, 4. םבכימעה , 181 --

 קבעה 6.
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 תפפת

 תא ורמשמו שכתא הוהי ת*בהאמ יכ + םימעה

 שככתא הוהי איצוה שככיתבאל עבשנ רשא הע*בשה

 ךלמ קרערפ דימ םכידבע זריבמ ךדפיו קדקזח דיב
 םשיהלאה אוה ךיהלא קדוהי יכ זרעדיו + םירצמ

 ירמשלו ויבהאל דפחהו תירבה רמש ןמאנה ללאה

 וינפ ללא ויאנשל םשכלשמו !רוד ףלאל ו*תוצמ

 : ול סכלשי וינפ ללא ו*אנשל רחאי צל ודיבאהל

 זשכיטפשמה תאו שיקחה תאו הוצמה תא זררמשו

 ! שכת%אשעל זכויה ךוצמ יכנא רשא

 בקע קרשרפ

 זכתרמשו הלאה טכיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו

 תירבה תא ךל ךיהלא הוהי רמשו שכתא שכתישעו

 ךכרבו ךבהאו : ךיתבאל עבשנ רשא דפחה תאו

 ךשריתו ךאנגד ךתמדא ירפו ךנטב ירפ ךרבו ךברהו
 קדמדאה לע ךנאצ ת*רתשעו ךיפלא רגש ךירהציו
 היהת ךורב :ךל תתל ךיתבאל *%** עבשנ רשא

 ! ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי אל םשימעה לכמ

 זכיערה םכירצמ יודמ לכו ילח לכ ךממ החוהי ריסהו

 : ךיאנש לרכב כנתנו ךב שכמישי אל זרעדו רשא

 ןתנ ךיהלא קדוהי רשא שימעה לכ זרא זרלכאו
 זכהיהלא תא דבעת אלו םשכהילע ךניע פוחת אל ךל
 םכיוגה זכיבר ךבבלב רמאת יכ !ךל אוה שקומ יכ
 ארית אל : םשירוהל רכוא קרכיא ינממ קרלאה

 אכתהב

 12. ןועמשת בקע היהו 1:5. ם9)ס5. 13. | בקע היהו 116. 4-
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 םכתישעו םבתרמשו זק. 286. 6. םכתוא 191, 4. הוהי

 תק. :46 136.  ךיהלא ,1%2.  ךל ,129.167,1סָג. רפחה--
 *דפחה %. רשא -- תא 4 עבשנ , 5 -- תרעבשנ 4.

 ."ךיתובאל גכד
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 ךשריתו -- ו ,17.75:107.155 : ץוומוס 172 -- ךשריתו רית 59
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 == .ךרהציו 1, 2: 3, 5: 9: 16 17. 1 190 7 75 80, 419
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1% 152 111 16 2 1 5 
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 226, 200, 688 ; קנומס 168 -- ררתשעו 7. ךנאצ < ךאנצ

 158. לע פו 69. | ךל תתל ךיתבאל עבשנ --ךל ןתנ ךיהלא הוחי

 190.  ךיתבאל -- + , 15 -- ךיתובאל 5, ג, 146,152 -- ךתובאל |
 1 תתל -- תל ₪. 8

 14. אל -- אלו 1; סח 7%. | היהי -- יהי 196. | ךתמהבבו
 = ךת ,6-

 1%. הוהי פו זֶקָּג- | ילוח 60,136, 226. | לכו, 106. "ןדמ

 -- הודמ 6, 9: 17, 60: 84, 80, 132, 167, 252 ; קננתס 9
 2443 10166 )4,107,155 : תטתס 196 -- ' [טק. ד 6

 םכיערה ,152. | רשא -- אל רשא 152 -- אא רשא 140. | אל
 - אלו 18,157,196.  םםמישי -- םכמשי 249,271. .ךכ

 לכב -- לבל 225. = ךיאנש -- * 5, 9, 106, 128 -- ךיאנוש 4.
 16. ןתונ 167. פוחת אל , 132. אל , 18-- אלו 109 -- לא

 69 -- אל ימעה לכ 95. | םוחת --ו . 1 44+
=- 200 ,2%3 ,240 ,244 ,217 ,190 ,186 ,168 ,158 ,155 ,106 ,95 

 קזותס םכוחת 107 -- סוח 1טק.עג 83. | ךניע , 80 --ךיניע -

 אלו --ו,18. | דובעת ף,ז. תא 2" 50 81,104 -- אא תא
 75. | םבהיהלא -- * ; 69 -- םכהיהלא הבבו 106. | שקומ -ו.
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 17. ךבבלב --יב ךבבלב :פְפ. | םכיוגה ,, 168 -- טק. 146 1.

 םכשירוהל -- ו ,
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 2 ע = = ₪ ה ה = - -- - - ל תוצמ
 =-- 7 לכע ויאנשל - - - - - - = -
 - רד היה ד ה הח תאא ---7 707777
 ! שכתושעל - = - ---- - -

606010 1.0018 1. 

 ךשרית% ךינגד - = - - - 7977 - -- -
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 8. קרובהאמ -- ) .\ 61, 64, 6%, 66, 127,181, 221. | 7ימ ---

 תראכ 13

 ף. רוד -- ו, ,2

 10. ודיבאהל -- ה , 127 -- ודיבהאל 66 -- + 2
 12. ךל ,6+

 13. ךבהאו -- א ; 6-
 ךנגיד 64, 4.

 זפ. םםמשי 2

 ךינגד -- י , 61, 66, 127, 183, 221 --

 תורתשעו -= תורשעו 7.

 ק7פכתב

 8. רא ,4. | העבשה -- תא העובשה 132 -- העובשה ז,

1 .120,116 ,100 ,108 ,84 ,80 ,60 5% 6 

 186,191: 22, 226, 219, 247: 248, 252, 200, 264 ; קזותגס

 תטתס 616. | רשא 132. | עבשנ , 5 -- הוהי עבשנ

 םככיתובאל 11,152, 260: קתותס 168. | איצוה -- ו ,%8
 דיב -- דיב הומ ךרפיו , דד. דימ -- דימו 9 29.

 =בירצמ == רצ טק 14 +

 9. רעדיו -- םכויה תרעדיו זז.
 אוה ךיהלא 672. 128. ךיהלא , 109. | 45 אוה 44 ותוצמ םק.

 זג6 171.  ,רמש , 16 -= רמוש 5, 60, 100,320, 266. | ויבהאל
 --ו,104.  ירמושלו 69. ותוצמ -- ויתוצמ 1: +, 4
4%6,,,, ,109 ,108 ,107 ,99 ,84 ,80 :75 :69 ,17 

 +1 ,,,,,ץ 196, 22%, 232, 216, 230, 24

27 60 ,400 ,288 ,284 ,260 ,253 :252 ,247,248,249,251 

 . 68; (סז6 100 -- ויתווצמו 99 -- יתוצמ 89 -- וותוצמ %
 ףלאל -- ףלא 146. | רוד 68%

 10. ויאנשל -- * , 168 -- ויאנושל 1. | ודיבאהל -- + ,4
 אל , 195 -- אלו 9: 75, 50 84, 6%

 167,181,102,199; 220, 601, 602,603 ; קז!ממס 168 --- אלא

 רחאי -- ר ק. 3 150.  .ואנשל --ואנשל ומלשל 69 -- ויאנשל
 167 -- אנ [טע.זג= 4 וינפ 2" , 9.

 11. םביקחה תאו הוצמה תא < הזצמה תאו םכיקחה תא 1.
 הוצמה תא . 17. םכיקחה תאו ,176. | תאו 1:"--ו , 7
 18,129,156,181,1ף9. | םכיקוחה 129. תאו 2"--ת סאם[

 [0ק.ז4. 9. -רשא 089 4. םכתושעל 2, 2: 4,

4,, ,100 ,5 ,4( 80 ,84 ,81 ,51 ,80 ,75 :18,190 

 ו, ,,, 22

9 9" ,,,,,,,, 7 72 + 

2 ,271 ,270 ,264 ,261 ,260 ,2806 254 ,247 ,220,233 ;200 ,196 

 2833, 287, 288 1, 28, ךסס 1, 615, 653, 659 2 ; קזנתס 4

 הוהי -- הוהי ינא 4



 טנת

 ךיהלא קדוהי הדשע רשא קרא רכזת רכז שהמ
 ואר רשא תאלדגה תאסמה : םכירצמ לכלו הערפל
 ע%רזהו קדקזחה דיהו םשכיתפמהו תר*תאהו ךיניע
 הוהי השעי ןכ ךיהלא הוהי ךאאצוה רשא היוטנה

 ! שכהינפמ תור הדתא רשא שסימעה לכל ךיהלא
 דבא דע זכב ךיהלא הוהי חלשי הערצה תא כגו
 זכהינפמ ץרעת אל : ךינפמ זכירתסנהו םכיראשנה
 לשנה. ארגו .לוהב/ לא ךברקב -ךיחלא דוהי יב
 טעמ טעמ ךינפאמ *לאה שכיוגה תא ךיהלא הוהי
 !הדשה תיח ךילע הברת ןפ רהמ סכתאלכ לכות אל
 קדלדג המוהמ פמהו ךינפל ךיהלא קדוהי סנתנו
 תא תדבאהו ךדיב שהיכלמ ןתנו : םכדאמשה דע
 דע ךינפב שיא בציתי פול שכימשה זרחתמ שכמש

 שאב ןופרשת שכהיהלא יליספ :זכתא ךד*משה
 שקות ןפ ךל .תחקלו שכהילע בהזו ףסכ דמחת אל
 תובת קצלו |! תוה ךיהלא קדוה! זרבעות יכ וב
 ונצקשת ץקש והמכ ופרח תייהו ךתיב לא הבעות
 ! אוה שכרח יכ ונבעתת בעתו

 זפת. ה
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 תושעל ןורמשת זכויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ
 ץראה תא םכתשריו שכתאבו כתיברו ןויחת ןעמל
 ללכ זרא זררכזו ! םככיתבאל זדוהי עבשנ רשא
 הנש םכיעברא הז ךיהלא הוהי ךכילוה רשא ךרדה
 רשא תרא תרעדל ךת*סנל ךת*נע ןעמל רבדמב
 ךבעריו ךנעיו : אל םכא ו*תוצמ רמשתה ךבבלב
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 19. רותאה -- תרותואה 6%, 127, 333 -- תתואה 4
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 תפכפתב

 19. םבהמ -- םכהונפמ רוכז 1, 6, 13, 18, 69 7
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 -- הערפלו רפל 155. | לכלו קנס לכו 1.
 ז9. תרפמה -- תופמה 2 84, 107, 108,100 7
 103,196, 260 ; מס תלדגה -- תולודגה 13 2
 12,167, 260, 389 2 - תלודגה 9: 69, 242 : קצומס 168 ----
 תולדגה 18. | ךיניע ואר -- ךיניע ךיחלא הוהי ואר 140.  תתאהו

 -- ו 9: 75: 150 152: 107,199, 212 -- זירותואהו 1 200
 תתואהו 13 -- תותאהו 84, 108, 175, 189 2 -- תותאה 8.
 =ביתפומהו 6, 13, 108, 260 ; קזוותס 110, 380 2: םטתס 1
 הקזחה -- הקוחהו קצונגס 80,05- ו
 253, 260 ; קמתוס 80,168. | היוטנה -- היוטנ 129. | ךאצוה -- 8, 108,10ְס,ו1ו,ז52,167,186,193:,20,150: 244: 247: 99
 < ךאיצוה 16, 17: 69: 75: 81: 84, 89; 95, 107,108
2 190 ,180 ,186 ,178,181 75 22 1 
3 603 0% ,288 ,286 ,284 ,279 :277 ,260 :244 :223 ,100 
 . קזנוס 168 -- ךאיצה 18, 80,109 -- צוה טק. 8 4 ךיהלא ןל
 .--י 4193.  ךיהלא הוהי השעי ןכ , 103,152, 2 ךיהלא 2"

 17. הא , דופי פר! \132 דד טק. עג1. 4
 20, העירצה 69.  םביראשנה רבא דע םכב ךיהלא הוהי קב

 14 110. דובא ז08,1ְסָּג. | ךינפמ -- ךינפ טק. 8. 2.
 ךברקב ךיהלא 10. ז36- 02. ךיהלא , 9. = .ךברקב ,6 21. אל -- אלו 107 -- לא 60. == ץורעת 2%

 22. לאה -- הלאה 100. ךינפמ , 86. | טעמ לוהנ-- ו 195. ארונו == ארונ 5-
 םכתולכ 5,9,16,17:95,108,129,132,152,167,13,196, 680:

 .קעומס 168. - רהמ -- רהמ טעמ 0, תייח 4



- 

 ךאיצומה -- ךאצמה 5 --ו =

111 

 ךיתבא ןועדי אלו תעדי אל רשא ןמה תא ךל*כאיו
 םכדאה היחי ודבל שחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל
 ךתלמש :םכדאה היחי הוהי יפ אצומ לכ לע יּכ
 קכיעברא הז הקצב אל ך*לגרו ךילעמ זדתלב אל
 תא שיא רפיי רשאכ יכ ךבבל שע תעדיו :הנש
 הוהי תוצמ תא תרמשו : ךרפימ ךיהלא :הוהי ונב
 קדוהי יכ +ותא קרארילו ויכרדב ?רפלל ווא
 ילחנ ץרא %*%** הבוט ץרא ללא ךאיבמ ךיזולא
 ץרא !רהבו העקבב שיאצאי תאמ*התו תאניע םכימ
 ; שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח
 רטחת אל שכחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא
 בצחת הריררהמו ללזרב קדינבא רשא ץרא הב לכ
 ךיהלא הוהי תא תכרבו תעבשו תלכאו ! תשחנ
 ןפ ךל רמשה |: ךל ןתנ רשא .הבאטה ץראה וע
 ותוצמ רמש יתלבל ךיהלא קדוה' תרא חכשת
 לכאת ןפ :שכויה ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויטפשמו
 ךרקבו |: תרבשיו קדנבת םכיב*ט כיתבו תרעבשו
 ךל רשא 'ככו ךל קרברי בהזו ףסכו ןיברי ךנאצו
 ךיהלא זרוה תרא תחכשו ךבבל שרו : דברי
 ךכילומה = : םכידבע תיבמ םכירצמ ץראמ :ךאיצומה
 ןואמצו ברקעו ףארש שחנ ארונהו לאדגה רבדמב

 ; שימלחה רוצמ שכימ ךל איצומה םימ ןיא רשא

 ןעמל ךיתבא ןועדי אל רשא רבדמב ןמ ךל*כאמה

 ד

 תעפעתה)

 --ו 18,181.  ןומרו הנאתו ₪ הנאתו ןומרו 100. = הניאתו 4,
 60, 80,136,152.106 ; קגמס 168. | ןומרו -- ןמרו 2

0 ,237 ,196 ,191 ,181 ,155 ,152 ,136,150 ,111,120 ,107 

 289 2, 688, 689 -- ןומירו 4. 9. 69,232. | שבדו -- שבדו בלה
.1 

 9. רשא 1.80. אל :"--אל ב 100.  תנכסמב -- תונכסמב
2 ,129,132 ,100,111 % ,107 ,84 ,75 ,17 14,16% :0 ,4 .1 

 167,181,186, סב 212, 260 ; קזוס 15%, 168, 223, 1802 --

 תאנכסמב 237 -- תונטמב 69 -- ם קתנמס ש 124. | כחל -

 כ ₪ק. 136 9. אל 2"-- אלו 18.  רשא 2", 90.  בצחת
 3 99 -- בצהת בשחת 107 -- בוצחת :

 10. ךיהלא , 89 --י . 271. | לע -- לע א :11. | הבטה =
 הבוטה 1, 4, 0, 14, 16. 75, 860 7, 120

 136,152,167,181, 184,193, 244, 253, 260 ; קזותס 170; 6
 8. ךל <--- לע 78 190 -- ,.

 ז6,11. ךיהלא -- (זז) -- לע ,-

 11. תרא ;9. רמש -- רמוש 260 -- רומש 70.
 ויתוצמ -- ויתוצמ לכ תא 4 --ויתוצמ תא 24ָק< = ויטפשמו , 7

 -- ויטפשמ 389 2. | םבויה --(7 ) --יתלבל , 6.
 12, םביבט -- םכיבוט םביאלמ 4-- םםיבומט 1%
1 ,167,176 ,158 ,146 ,132 ,111 ,108 ,107 ,84 ,80 ,69 

 196, 253,260 ג קענמס 4 הנבת , 6.

 13. ךנאצו -- ךנאצבו 181 -- ךאנצו ף. | ןיברי , 14 -- ןויברי
:193 191% ,108,132 ,107 ,106 ,95 :54 :75 :60 :1,13 

 219; 2%2, 260 ; ץתנתס 168 ; (סע6 110 -- ןוברי = ףסבו ,

 95. רשא -- רשא 84. | חברי ךל רשא לכו ךל ,,.
 ז 4. םכרו -- םכרו אאא 129.  ךיבבל 9,133.  תחבשו -- ח

 150. תרא ;9-- ת 00. 18 6

 1,18,100,190, 239 -- ' ; 9 89, 4. ץראמ -- ךיהלא הוהי
 ץראמ 17. | םכירצמ , 129 -- 25 109 -- םכירצימ 1.

 1%. ךכילומה -- ו \ 1, 5: 9, 80, 100, 181 --' \ 60,170,
 688. | רבדמב -- רבדמב ןמ 107 -- רבדמב ןס 129 -- טק,
 220. לדגה -- לודגב 18 -- לודגה 69

+ .107,108,100,111,132,13 ,95 ,84 :81 :75 

 186,191, 13, 220, 232, 260 ; קזומס

 ארונהו -- ארנהו 10 ; קוס 82 -- ארונהוב 1- ףרש --

 ףרשו 80. ןואמצו -- מ , 136 -- ןאמצו 80,152. | ןיא -- ןיא

 םכהל 7%.  םכימ ךל איצומה , 223. | איצומה --ו , 10.
 שימלחה -- ה 7%.

 16. ךלכאמה --- ךליכאמה 1, 4, 6, 14, 16, 60, 80 6
%6 132,136,1%1,158,166,167,176 120 ,107,108,100 

 193, 226, 244, 200, 204 ; 0116 2-- אמה (טק.ז40 3. | ןועדי אל

 --ןועדי ירועמ םכימ ךל איצומה אלא ויא 129.  ךיתובא

1 4. 

 2 6 4 ןז ג. םסיא שט ו

 == 07790 - - -- 77 ךליכאיו

 4 = == = ₪5 == = - = - 70 רה רה 070ֶ7- 4

 שן 2 שש = ד ךילגרו = - = < == - <
 אשמ | אפ. שו ,אס שש שש אמ 5 ₪ ==5 400 שט "(שאפ | ₪50 ) 5 | א שא = - 5

 שה | 6

 = - -7- בחרו - < - = - = - =

 - 7-7 --- - םיאצ\ תומוהתו תונע - < 8
 = - ה הד ההה ה ה הנאתא ןפגא -- - - -

 ו ו שו ד

 2-0 28 =2 2 22 הש = 2 ₪ = שש = 0 ₪ == | = הר == ₪

 --ר 5-7 רחהה הבוטה - - - לא דג

 - 220 0-0 0 0 0 ה 0 א = 2 2 2-2 - 2

 - רד 7 ההד םיבוט - - - - 7-7 0
 תו ור וכירסו יד ו וו ו ןוברי - - -

 - רח -רח חח חחח ה טח=ההח 4

 - ו ו ו ו - - 77 - 15

 - - - ברקע% ףורש - - - - - - לודגה - =- -
 - -רררררדרהרהח אאצומה ------

 --דדד העד" ---- 7-77 7 ךלכאמה 6

 5 ג 7 ₪

.*+* 

 3. ךליכאיו - א +.
 .4. הקצב -- הקזב 107, 1.

 5. רפי ₪ ריספי 7.
 7. לא -- לע 1

:1 ,127 ,66 ,66 

 9. תרנכפמב -= 1 , =.
 10, לא --לע 670,;127,183,197,6% - ץראה - ה 5.

 11. ויתוקחו 1. רשא -- רשא אאא
 12. ךרקפו-- ון 22ז.9 5 יףפכו =-- ה

 1 4. ךאיצומה -- מ , 6ז ₪ ךיאצומה 5.
 ג <. ךכילומה -- ו ;, 127. = איצומה 2 7

 םכימ -- כי םםימנ
 16. אל , 61. | ךיתובא 62. = ךביטהל < ךבטיהל 65, 4.

 ךתירחאב = * , 68 -- ת ,7-

 טכיעברא - ₪ 4.

 ילחנ -- הילחנ 61. | תומוהתו -- תומוהת
 םביאצוי -- ו , 61, 66. | העקבב ,

 ו. וגשר צה

 ו

 ?. ךבעריו <- ךבעיחיו 260 -- ךביעריו 1, 4, 6 0 14, 15, 60
6%,, ,111,132 108,100 7 

:0 ,603 ,601 ,288 ,248 ,244 ,226 ,196 ,184,186,103 ,170 

 קזותס 80, 82. | ךליכאיו 4. 9, 16, 17, 69: 759 89.
 111,120,132,116,1589,167,170,184,1ף3,196, 244,260 4

 688, 689 ; קנותס 80. | תרא ,109 -- ת 0ק.148 10%. ןמה
 --ה ו09--ה טק, 86 9.  רשא -- רשא תא < אל , 14

 תרעדי ; 69. | ןעמל ךיתבא ןועדי אלו ק.135 15%. | .ןועדי --
 ז . 5 -- ןועידי קס 107. | ךיתובא 4, 13,152,173,185 0 קזנתוס

 129 ; (ס6 8. | ךעידוה - 1 80 -- ,5 אל 27

 םכחלה לע 58 15%. | םכדאה 1%-- ודבל םכחלה אל יכ שכדאה
 לכ , 69.  .אצומ -- ו , 80.  .םכדאה

 4. ךילעמ .9. | הקצב -- קצ טק. דגה 80. | הנש ,.

 6. ךיבבל 3. | ךיהלא , 9,199. = ךרפימ -- ךרפימ ירפמ פ

 -- ךרפיימ 4.9, 69: 95,129-
 6, סו. , 180. | תררמשו -- תרר טק. 186 103. חרא --

 תרא זרישעו 95 -- לא 129. / ךיהלא \ 9. = ויכרדב --י
 264.--ויכרד לכב 22%. | חארילו --ו , 84 -- האר טק. ג

 ותא , 12% -- ותוא 0- '
 7. הבוט --ו ,18. | ילחנ ץרא -- ץרא לא ךאיבמ הלחנ ץרא
 ילחנ ץרא הבוט 80. = ילחנ -- ילחנ 5 84. | תונע 7
 94,107,108,100,167,168,1סנ,196, 226, 212, 260 -- תאניע

 1% תרמהתו -- תרומוהתו 6, 108, 132, 152, 168, 232, 0

 -- ומוהתו 9 -- תמוהתו 181,193,196, 223, 244-- תומהתו 2

 116. | םכיאצוי 0.60, 108, 162, 168, 103, 260

 8. הטיח 9.69. | הרועשו 4,9,167,1934: קתומתס 80,, ןפגו

 . םבדאה היהי +.



 תפהב 23 .1

 תרמאו : ךתירחאב ךבטיהל ךתאסנ ןעמלו ךת%נע
 !.הרוה .ליתה תא יל .השע !די .םבצעו יחכ ךבבלב
 חכ ףל. ןתנה :תווה יכךיהלא קדוה\  זרא תררכוו

 עבשנ רשא ותירב תא וכיקה ןעמל* ליח זרושעל
 היהו : הזה םכויכ %%%%%% %%%%% %%%%%% ךיתבאל

 ירחא תרכלהו ךיהלא הוהי תא חכשת חכש שא
 יתדעה שכהל תיוחתשהו שכתדבעו םשכירחא שכיהלא
 הוהי רשא שיוגכ :ןודבאת דבא יכ ששה םכב
 לוקב ןועמשת אל בקע ןודבאת ןכ שככינפמ דיבאמ

 ! שככיהלא הוהי

1% 

 א*בל ןדריה תרא זכויה רבע קדתא ירארשי עמש
 ת*%לדג םירע .ךממ שכימאצעו שכילדג שכיוג תשרל
 : רשא זםכיקנע ינב שכרו לודג שכע ! םפימשב תארצבו
 ! קנע ינב ינפל בציתי ימ תעמש התאו תעדי התא
 שא ךינפל רבעה אוה ךיהלא הוהי יכ םויה תעדיו

 םשכתשרוהו ךינפל סכעינכי אוהו םכדימשי אוה הלכא
 רמאת לא : ךל הוהי רבד רשאכ רהמ שכתדבאהו
 רמאל ךינפלמ שכתא ךיהלא קדוה' ףאדהב ךבבלב
 זראזה ץראה זרא זרשרל ;דוהי ינאיבה יתקדצב
 אל :ךינפמ זכשירומ הוהי הלאה יוגה תעשרבו
 עכצרא תא תשרל אב התא ךבבל רשיבו ךתקדצב
 זכשירומ ךיהלא קדוהי קרלאה שיוגה תרעשרב יכ
 קדוהי עבשנ רשא רבדה זרא םיקה ןעמלו ךינפמ
 אל יכ תעדיו : בקעילו קחציל שכהרבאל ךיתבאל

 ;רבוטה ץראה תא ךל ןתנ ךיהלא הוהי ךתקדצב

 תש

 ז. רבוע 108,1סג.  םבויה -- םכויה א 109. .אובל 44
 תכיונ -- םכיוג תא 18. | םכילודג 4.9.13: 69.95.1081,
 120,167,181 ; קתנמס 4 םכימוצעו 1, 4, 6, 69, 1%

 1וז,120,167,181,260 ג קזומס 83.  ךממ , 9.81 --ךממ םככמ

 104.  תלדנ -- תולודג 4, 9,111, 232 -- תלודג 69,109 ---

 תולדג 1, 84, 167, 260 ; קזותוס 1.  תרצבו -- תורוצבו
 260 -- תרוצבו 84, 109, 120, 132, 167: קוס 172 -- תורצבו

 12 4: 9: 69: 79, 108, 184, 212 -- ר טק. 146.

 2. לודג -- ו . 193; 251. | םכרו -- םכ 0.185 107.  רשא

 6.1575 8 התא 190 241.5 תירערי 80 - התערי זס.
 התאו --ו 8. גם. 69 -- ה ,199. | תרעמש -- ותעמש 81."

 בצייתי 6.

 4. רבועה 108,167, 260. שא --שא תא 107.  הלכוא ג6,
 189.  אוה 2%-- א טאוסמ[. (טק. ג ף.  םכדמשי %) 22.

 אוהו -- אוד 4. םבעינכי -- יונ , 109 -- םכענבי 4

 ךינפל 2"-- ךינפל הו 81.  רהמ םכתדבאהו םכתשרוהו קס. ז
 1סֶק. | םבתשרהו ),18,80. | םכתדבאהו -- הו טק. תג זז,

 ךל

 4. לא--יכ 80. ךבבלב --לא ךבבלב 178. ףדהב -- ףודהב
 192, 232 -- ףדהכ קזנתוס 7. ךינפלמ -ל 07 רמפל

 -- א ₪ק.185 9. ,ינאבה 0,181.  הוהי 109,"2. | תשרל --
 תשרל אבל וְפָּ. ץראה --ץראה אאא זֶסָּג- תאווה ,6
 תרעשרבו , 10 -- ע 4]ט 6. 170. | םכשירומ -- ו, 60

 10, 186 -- ' , 181 -- םכשירומ ךיהלא 6
 5. ךינפמ - - (15) - - אל , 107,100. | רשויבו 4%

 60 84,108,150,152,181,232, 0. התא (טק. ז88: 1.

 יב ;

 196. | םכיקח - - - ךיהלא נק. זג= ז69. | ךוהלא , 1.

 םכשירומ -- שםכשורוזמ ךיהלא הוהי הלאה םביוגה םכשירומ םכשירומ

 120 7-4 18, 60, 80 -- י , 1891 -- םםכשרמ /, ןעמלו -ו וש.

 ג. 4. םכיקה ,ופ1. | רבדה -- הזה רבדה 109 -- העובש 9

 -- טק. תג. 103 -- רבד (טק- 4 69. .- הוהי 2", ,1.

 ךיתבאל , 9 -- ךיתובאל וג, 136,152, סב. קחציל -- קחצילו
 6. תעריו -- םכויה תעדיו 107. | ןתונ 108,זֶסָּב- = ךל -- הוהי ךל
 94. | תאזה הבוטה < הבוטה תאוה 196. הבוטה -- ו, 5
 17,18,80,1ס0ס,132,150,168,1ו81,186,18פ,248,249.- תאוה

 -- תאזה רשא + התשרל , 4 ףרוע 130, +

 5 ₪ די

 א

18 

9 

20 

 להת18₪ תסד סא.
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 --- דה חה ה - ךבטהל ךתוסנ - - - ךתונע

 = - ₪ ₪ ְ ְ ְ ה ה ה-0 ל-0

 ---רד הד ה ה הח חה ןעמלו - = - - - -
 ---ררהדדהח בקעילו קחציל שכהרבאל - - -

 קייל = דא תו 7 ה ד ד*באמ

 ו

 וו וב < = 2 ב

 תולדג - - - - - =
 וי דור כד יח < = ונס תורצבו

 - דד הד םכעאנכ - - - --7 7777 ד

 --רררררררדירירירד חח םכתדבאאו
 == -.ךנפ%מ - - - 77777 וב

 - -7 - עכשארומ - -- - 7-7

 זכשארומ %%%%% - - - - 777077 =

 %%%% - - רד 7 רח חח חח דחה הדחה חדח

 ו

 17. שבוצעו 4

 18. חוכ 193. | ןעמלו --ו , 6: -- ןעמלא 66. | ךיתובאל 4.
 קחציל -- קחצילו 1.

 19. תכלהו -- היהו 5. 20. דיבאמ 5.

 :.תרשרל 64: | ?רולודג 4.
 2. 'זכ קצונתס יכ 4. םכרדמשי -.

 4. ףידהב , 64. | םכשירומ 61, 62, 64, 66, 127, 1. ,
 ף. םכשירומ 61, 62, 64, 127,183, 1. ןעזגלו -- ו , 66 =

 (טק.:ג6 65. | ךיתובאל 62. - קחציל -- קחחיל 7.

 עתתתב

 167. | ןעמלו ךתנע , 80. | ךתונע 60,108,1ף4. | ךתסנ ---
 ךיתופנ ֶפָג -- ךתופנ 167 -- ךיתסנ 2339, 264. | ךבטיהל --י ,
 0% 1 68 -- ךביטיהל 166, 194, 244 ; 10206 128 : םטתס 168 --

 ךביטהל 10 4, 6: 9: 13: 17. 18, 84, 107, 1089, ,,2

 150,167, 2 226, 227, 2% ; 10106 04 -- ךביטהלו 0
 ךתירחאב --' 9 -- ךיתירחאב ו. ו
 17. ךבבלב --ךיבבלב 3 --יבבלב קגתוס 12%. | םכצועו 0,

 191. 6. ידי -- די קס ע השע -- השעו 4.

 תא ,100,1%2-- לכ תא 99,110. - הזה 2.
 18. תא ,155. - ןתנה , 103 -- ןתונה 60, 95, 150: 157, 2

 23. תרושעל -- ךל רושעל 109 -- רו טק. 84

 םביקה ןעמל ליח 58 150. = ןעמל ליח -- תא תרכזו : הזה ליח
 ןעמל ליח תושעל חכ ךל ןתנה אוה יכ ךיהלא הוהי 80. | םכיקה
 2 עבשנ -- עב 0. 285 4 1106" 4 ךיתבאל -- םכהל
 ךיתבאל 32 -- ךיתובאל 1ג,136,152,167,1סָ. | םכויכ ---

 םבויהכ 9-
 1ט. ךיהלא ,1 זס. | , רכלהו , 129 -- 0ק.185 84. | ירחא ,
 199. םכיהלא -- לא 1%. | םכירחא , 6. | םכתדבעו -- רו
 םכתדבעו :04.  ריוחתשהו -- יוחתשהו 170 -- םכתיוחתשהו
 162 -- תיו [0ק.186 10. | םכהל -- םככל 80. | יתדעה ---

 :יתדיעה 4, 14,125,189, 688 -- יתודעה 9, 84,193. | םבויה
 80 -- ץראה תאו םכימשה תא 69פ -- תא םכוה 5. | דובא 74
 20. הוהי 1% 84. | םשכינפמ -- מ , 150.  ןודבאת --ןודיבאת
 13--ןו ₪ק.238 173.  ןועמשת קזומס ועמשת 17. לוקב ,



 תפתו זא.

 לא% רכז : התא ףרע השק םכע יכ התשרל תאזה
 רבדמב ךיהלא הוהי תא תפצקה רשא תא חכשת

 עככאב דע :כירצמ ץראמ *תאצי רשא וכויה ןמל

 בראחבו !הוהי םכע םכתייה שירממ הזה שוקמה דע

 דימשהל םככב קדוהי ףנאתיו ץדוהי תא שכתפצקה

 תחול שינבאה תחול תחקל הרהה יתלעב : שכתא

 קכיעברא רהב בשאו שככמע הוהי תרכ רשא תירבה
 אל שימו יתלכא אל שחל זדליל זכיעבראו םוי
 זכינבאה תחול ינש תא ילא זדוהי ןתיו  :יתיתש
 רשא סכירבדה לככ שהילעו סכיהלא עבצאב שיבתכ
 ! להקה זםכויב שאה ךותמ רהב םשככמע הוהי רבד
 קדוהי ןתנ הליל םכיעבראו וכו םכיעברא .ץקמ יהיו
 רמאיו : תירבה תוחל םשכינבאה תח%ל ינש תא ילא
 רשא ךמע תחש יכ הזמ רהמ דר :כוק ילא קדוהי
 םכתיוצ רשא ךרדה ןמ רהמ ורפ םשירצממ תאצוה
 רמאל ילא קדוה' רמאיו : הכסמ %** שכהל ושע
 ! אוה ףרע השק שע הנהו הזה שעה תא יתיאר
 תרחתמ םכמש קרא קרחמאו םכדימשאו ינממ ףרה
 ! ונממ ברו שםוצע יוגל ךתוא קדשעאו םימשה
 תחול ינשו שאב רעב רההו רהה ןמ *דראו *ןפאו
 הוהיל שפתאטח הנהו *אראו : ידי יתש לע תירבה
 רהמ םשכתרס קרכסמ "רגע שככל שכתישע ככיהלא
 ינשב *שפתאו ! םככתא הוהי הוצ רשא ךרדה ןמ
 ! םככיניעל םרבשאו ידי יתש לעמ םכלשאו ת*חאלה

 תעפתב

 11. םםיעברא -- ל 7. תחל ינש תא ילא טק. =

 תא ,\ 69; 4. תחל -- תוחול 4, 108,152 -- תחול
 136,178, 216, 260, 688 ; תומס 380 2 -- תרוחל 4% 1

 221, 22%, 253: תטתס 170 -- ה [טק.185 0. | םכינבאה -- ה ,

 69. - תרוהל -- ו \ 12 4, 9, 13, 15, 16, 17, 80, 81, 84, 80 2
,,, ,167,168 ,160 15 6+ 

 602, 688 ; קוגמס 8 -- ["רוחול 108,152 -- .תחול 0 %
,237 ,150,186 ,75,111 

 1002- יסא -- (7).-- תא 100

 ילא , 167,199. - רהמ דר םכוק 00.
 171. - הזמ 170. תאצוה --ו ,ז8. | םפירצממ --- ץראמ
 .םכירצמ 4, 9 2.193. | רהמ 2"-- הזמ רהמ 181. | םביתיוצ
8 6 ,103 ,186 ,181 ,120,167 ,100,111 ,107 ,18 ,13.16 

 244, 249, 260,264. | הכסמ -- הכסמ לנע 5, 9 וגז.

 12. סת. ,.

 13. ילא -- רהמ דר םכוק ילא 109. | רמאל 4
 תרא ;150. הוה ,132. השק --ישק 181,224. | ףרוע ו

 6 אוה -- התא 7. :

 14. ףרה -- ףר !0ק. 245 136 -- ף טק. 4 4. ינממנ -

 ונממ 80 ; קזגמס 100,136. | םכדימשאו --'. 9.3895. תא

 א 69. | םםמש -- םכ 19. ךתוא -- ו, ,, 7
12,,, ,100 ,107 ,9% 80 ,7% ,69 ,18 

2 ,220,244 ,226 ,193,106 ,155:158.175,181,184,186 

 260 ; קזנוס 200 ; תומס 223. | "ןגל -- לודב יובל 72
 167,191,196,199. | םכוצע -- לודג 10, 181 -- וצע טק. 7

 2. | ברו , 155 -- םכוצעו 1.

 ז 5. רההו ,199.  רעוב :67,1ס. תחול ינשו , זס. תחול |
 -- ג 1: 42 5: 92 14: 16, 60, 80, 81, 84, 80, )4, 100, 120, 2

3 ,249 ,248 ,186 ,18% ,136,155,158,168,176,181 

 -- תוחול 108,152, 260 -- תוחל 18,111, 237, 244,

 תרירבה -- תירבה ןוברקתו 107 -- טק. 184. יתש --'* .
 1:76 --ית (0ק.188 171. - ידי קזנמגס ןידי .

 < 16. (201ם.16 65 17 018ת1200084 120. אראו -- האראו ף-

 הנהו \ 69. | םבכל , 236. | רהמ , 80, 84,132, 1%0 -- רהמ ןמ
 4--10ק.186 12% -- 0.248 2. | הוה , ,9-

 16.17. ידי-- (22) -- אראו זוז

 17. שפתאו -- שופתאו 108, 232 -- תפשאו 170 -- ק.
 7%.  ינשב -- יתשב 232. | תחלה --ה , 69 -- תוחולה 4

 152, 260 -- תחולה 13, 75,190 -- תוחלה 18,167, 232,
 זבכלשאו --ףחה תחת שםככילשאו 190 -- םבכילשאו 6

 80, 8ז,108,100,112,136, 167, 178, 181,185, 212, 252, 4

 .264, 288, 603,688 ; קונוס 04,196.  לעמ -- עמ קונוס לא .
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 24 5 וז ג.

 או = שו "= - ₪ ה-5

 וויי לי: נויה כתאצ <
 ףרןחב] = - 72% 2 2-0 = 8 רב

 -- 777 -- ה ה ה 77 םכלא - - - -

 = - - ! תירבה %%%* %%%%%% .תחול ינש - - -

 ב לו -
 5 ישק = - ---7-- ההרה רההחה

 ה תתי -  ו ב
 -רריררהרהה דרה - - - הדראו הנפאו
 -----דהח - האראו - -----77 7

 - - השפתאו --------רדה ה דהח
 - -- הרר רדר רדר דרדחה תוחולה

 5 א ג. צץ ג 5

 ..רוכז .619/62כ. 625, 05. 127, 192.55 רבדמב

 . ףנאתיו ₪ ףאנתיו 1. |

 9. יתולעב 61, 62, 64, 65, 127, 14.
 תחול 15-- תוחול 64, 66 7-

 10. ילא --ל 12.18 61. | תוחול 64, 686, 7.

.2 ,183 ,606,127 ,6% ,64 ,62 

 11. ילא , 61. - תוחול 7
 13. הזה םכעה -- םכעה =כעה 0%

4 ,66 

 4 ףרה -- אפרה 127 -- הפרה 183 -- ףרחה 221. םכדימשאו

 --'. 65.  החמאו -- יחמאו 504. = םבוצע -- לודג 2.
 15. תוחול 64, 7.

 17. תחולה 65, 6-

 תחקל --ק טק.

 תחול 2"-- תוחול 71.
 םכיבותכ 2

 ישק -- השק 6,

 םככילשאו 61, 5 , 6

1 2 5. 

 7. רומז 167,260,150,15%. | לא 28 6 -- לאו 0.

 זרא 2%, 2,109 3 םטתס 224. | ךיהלא , זלז,זֶפָג. | רבדמב ,
 86. | רשא 2%-- רשא הזה 69. = תאצי , 120 -- םבתאצי 0

 -- א תאצי 128. | םכירצמ ץראמ -- םכירצמממ 69 ' קננתס
 דע םבירצמ 5155 1. םבתיה 0.

 8. שכתפצקה ₪ םכתצפקה 129. םככתא דימשהל -- םככדמשהל
| 10 

 / יתולעב 1.  הרהה -- רהה 1ֶפְפ. 84 תחקל %6 א תירבה
 תגק.ז86 זֶקָב- | רחקל -- ינש תחקל 8, 99 --ינש תא תחקל
 107 -- יתחקל 6. תחול 1%-- ו \ 1: 4: לג 9: 79 80, 100,1209

 112,158, 167,181,184,103,212-- תרוחול % 239, 9

 -- תרוחל 18,111, 22% -- תרחול תרא 69 -- תרוחלה 4.
 םכינבאה -- םכינבא 1טק. 7ג= 1. תרחול 2"--ו ,2

2 .103 ,181 ,167 ,158 ,132 ,120 ,111 ,10 ,107 ,80 ,80 ,17 

 237 -- תרוחול 4, 6, 13,108, 152 -- תוחל 5,18, 69, 225, 0

 -- 0.146 15.  תירבה -- ר , 129.  םככמע -- רהב םככמנע
 18.  בשאו ₪0ק.14. 2. | םםיעברא --' . 9. | כו -- םנ 6א-
 1606 טק. 18 9. | םביעבראו --ו ,15%. | כחל -- הוהי ןתנ

 םכחל םכינבאה תוחל ינש תא ילא =.
 זס. הוהי :%-- ךיהלא הוהי 120. = תא ילא ₪86 128. | ינש

 --יתש + תרחול -- 9, 15, 16, 17, 75, 80 7

.109,129,132,136,155,158,167,168,181,103,196 

 2399 2 -- זרוחול 4, 11,108,162 -- זרוחל 1

 253,260. | םבינבאה -- ה , 60, 18%, 603. | .םםיבותכ %
 111,120,152,1ף3. - עבצאב -- א 0ק.186 ףף. | םכהילעו --
 ל קזגתוס נ 107. לככ --לכ 69. םכירבדה -- םבירבדה יראה 19.



 5 זא תב

 שו םפיעברא קדנאש%ארכ קדוהי ינפל *'לפנתאו

 יתיתש אל םכימו יתלכא אל כחל הליל םשיעבראו

 ערה תרושעל שסתאטח רשא םככ*תאטה לכ לע

 המחהו ףאה ינפמ יתרגי יכ : וסיעכהל הוהי יניעב

 עמשיו שככתא דימשהל םככילע קדוהי ףצק רשא

 הוהי ףנאתה ןרהאבו ! אוהה םשכעפב זכג ילא הוהי

 רעב ןרהא דעב זםכג *ללפתאו ודימשהל דאמ

 לגעה תא םעכתישע רשא םשכ*תאטח תאו + אוהה

 בט*יה ןוחט ותא %תכאו שאב ותא *ףרשאו יתחקל

 לחנה לא ורפע תא *ך*לשאו רפעל קד רשא דע

 הואתה ת%רבקבו הסמבו הרעבתבו :רהה ןמ דר*יה

 םככתא הוהי חלשבו | : הוהי תא םכתייה זוכיפצקמ

 יתתנ רשא ץראה תא ושרו ולע רמאל ענרב שדקמ

 םכתנמאה אלו םככיהלא הוהי יפ תא ורמתו םכל

 שע םסתייה שירממ | : ולאקב שכתעמש לו ול

 הוהי ינפל *לפנתאו ! שכתא יתעד םוימ קרוהו

 רשא זרלילה םכיעברא זראו םכויה םכיעברא זרא

 %ללפתאו :םככתא דימשהל הוה' רמא יכ יתלפנתה

 ךמע תאחשת ללא קדוהי ינדא *רמאו זדוה לא

 עכירצממ תאצוה רשא ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו

 בקעילו קחציל םכהרבאל ךידבעל רכז : הקזח% אדיב

 !ותאטח לאו ועשר לאו הזה שכעה ישק לא ופת לא

 יצלבמ שכשמ ונתאצוה רשא ץראה %% ורמאי ןפ

 עכהל רבד רשא ץראה לא ם*%איבהל הוהי תלכי

 3 כ

2 ,251 ,247 ,206 :199 ,167 ,136 ,100 ,108 ,80 ,60 

 602 -- טק. 13 4

 23. חולשבו 14.- הוהי 1" 5 477 \ 69:100,167.  םםכתא

 -% ענרב -- ב 1טק.186 196 -- ענ טק. ₪ 1

 ץראה ,\ 252. | ורמתו ₪ ירמתו 109. = הוחי 2" 55

 ול 9.99 -- ב 17.  םכתעמש ₪07.85 2.  ןלקב , ג =- ולוקב

 13, 16, 18, 60, 81, 84, 10ֶק, 100, 111, 120, 162, 167 -- ילקב

 קתותגפס 4

 24. םבירממ 1. 2: 32 42 5 6 4% 17

7 2 ,100 ,90 :95 ,80 ,84 :82 2% ,81 ,80 ,75 :69 

 8% 1, 2 רה 6

 139,140,144,150 + +, ,+,70 זז

 +6 ו ,,9826) 2232

,277 ,271 ,270 ,261 ,260 ,256 ,214 ,242 ,239 .217 :236 :234 :233 

2 .4 380 ,100'1 ,280 ,1 288 ,287 ,286 ,264 ,283 ,282 ,279 

 659 2, 66 '1-- םבירמ 664 --מ 2" (שק.18. 4 .םכתיה 6

 26. ינפל 8 9. שפויה םכיעברא תא 10ק. עג 4 תא ,

 69. | םפיעברא -- םכיעבראה 86,199: | םםיעברא תאו םבויה ,

 1. קכויה = יא 8 9 7-7 טק. ו 224 תאו . יי

 תכיעברא 2%-- םכיעבראה 152, 185, 199 -- םםיעבראו 0.
 הלילה 193 -- הליל 69, 75. 7 יתלפנתה -- יתלפנה 102 =

 יתלפנתה 196 -- נתה טק. 36 100. | דימשהל -- רימשהל ילא
1% 

 26. ללפתאו -- לפנתאו 173 : קזותוס 80 -- ת ₪ק.זג8 2

 -- לפ ₪0ק.2881סָּג. | הוהי ינדא , 200 -- םביהלא הוהי 1,18 -

 הוהי א הוהי 84 -- ינדא חוהי . ינדא \ 178 -- ינודא 1.

 ךמע -- ךמע תא 80. | ךלדנב 06
 1-ראצוה -- 1 9 4 םכירצממ -- ץראמ

 למ
/??₪ 

 ךילדגב 9.
 תכירצממ 4

 27 ,רוכז 4 80,108, 160 1 22%, 220, 232, 203, 4

 ךידבעל =- * , 5; 69.12, 181. . םבהרבאל -- םכהרבאל ,אל ז,
 ןפית 13. לא 2%ב 80, ישק -- ק 2.8% 136. הוה 7.
 לאו 1--ו.59 +5 81, 84,107, 1, 6 6

 220. ותאטח לאו ,.

 28. ןפ -- ןפ בוש + ץראה 1*-- ץראה ורמאי

 רשא -- (17) - - ונתאצוה 51 89 -- ,4. ונתאצוה ---

 ונתאצה ף, 109 -- םכתאצוה 9% -- ה טק. צג[ 100. | ילבמ --

 יתלבמ 9, 69,193 - יל טק. ג. 100 -- ' !טק. 13. 80. | תלובי

 18. | םכאיבהל טוג 200 -- םכאיבאהל 84.  רבד -- עבשנ 7.

 ותאנשמו -- נ \ 84 -- יתאשנמו 136. | םכתוא -- ו , 6 0
 14.16, 17,198, 60, 81, 82, 84 50, 9%, 7 108,100, יי

10 ,5 ,'ָ 1 , 220, 24. 

 םעח שחי
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 . .הוהי 2"-- םביהלא
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 -ררידדח ;דנושיארכ - - - - - - הלפנתאו

 -הדרד ד ההרה כ- זפכותאטח = -.- =

 - --רררדהדהדח הללפתאו - - ---- -
 -דרדדכהרהל ה םכיתאטח - - - + איהה
 בטייה - - - - התכאו - - - - הפרשאו - - -

 = ד הד דה ב

 = הטרקב] = = + - שם וב דרויה

 -רד הדחה סירממ :ולוקב - - - - - - - 7
 = < 5 הלפנתַאו - = - - ןתעד -----

 הללפתאו - ------רררדררדהה
 = - היחשה - < -- - הרמאו - - - - -

 - 7-7 הדרה רד חה ; הקזחה ךדיב

 יתלבמ - - - ---- 7777 - םע - - --

 --ררירררחהה ד ןכתא איבהל - - - - -

 5 ג. צץ ג < ₪

 וסיעכחל -= וופיכהל 6.
 20. ףנאתה < ףאנתה 65, 1.

 18. הלפנתאו - נ , 6.
 19. יכ -- כ [טק. ג[ 1.

 21. התכאו -- התכהו 221. | בטייה -- בשיהה 221--" 7

 22. תא -- םבע 4.

 27. רוכז 62, 64, 65, 66, 127, 221. | בקעילו --י ; 64. שק --
 םכעה 518 6.

 29. ךחוכב 7

 השק 62, 64, 65, 66,127, 183,

 28. תלכי +סע16 18 4.

 3 כ 1

 ידי יתש -- ידי יתש ידי 5. םכרבשאו --- םכ 0. 1 1
 ;-בכיניעל --- ני 100. 14. 1. :

 18. הוהי ינפל לפנתאו -- הוהי לפנתאו 10. | הנשארב'
 הנשארב 15% -- הנושארכ 3, 81,100, 132: 167, 253 -- ש טק. |
 צג[ 17%. | םםכןי-- שבט או גגז. | םכימו 58 224. לכ ₪6
 ןכ 158.  םככיתאטהח 6,196 ; קזוגמס 107,170. םכתאטח

 .--םכיתאטה 69 --הוהיל םכתאטח 109. ערה , זז. | הוהי 2"
 -- ךיהלא הוהי ף, 69,181. | וסיעבהל -- י ;, 5.

 19. יתרוגי 120,112. - המיחהו 5, 9, 260, 264. | הוהי

 גננ. | םבכילע --י , 18,169 -- םככב גְסָב- | דימשהל 4
 שככתא , 15% -- םכ טק.186 . | םכב ילא (טק.84-: 24

 ילא ,180. 208 םכג טסא ₪388. 18%. אוהה -- איהה תאוה 2

 -- תראוה 109 -- איחה 1, 4 9: 13, 14,186: 84 99: 1072
-6 :191 

 20. 00 , 4. הוהי 00. 184- דאמ , זז.

 ודימשהל --ו 151. ןרהא קומס ןורהא 69. אוהה -- איהה
 4, 9.13.16, 84,107,132, 193, 277, 288 ; קזותס .

 21. טבבתאטה --כ ;6. תא 1*-- תא יתחקל 6 -- תק.
 עג. ז60. | ףורשאו 9,108,239. ותא 1", 176. ותא תבכאו
 ןוחט ק.+8. 102.  ררכאו -- תכאו ןחטיו ז:זז -- תוכאו 0

 | 100,212. | ןוחט --ו 1,230, 680. | בטיה א בטה 8
 200. ךילשאו 1, 16, 81,108, 10, 111, 146, 167,103,

 260, 264, 2892, תרא 2% קתגומס לא 60. - ורפע קעומס

 הרפע 239. לא קתופס תא :78. | לחנה --ה ,185.  דרויה
 90,108,136,ז51,1850,103,190, 232: (0ע6 5 רהה --

 ןדריה 3-

 22. ₪9. 84, = :המיעבתבו 152. הסמבו -- ה , לס

 השזבו 0. ז-רורבקבו 1, 40 5, 6: 9, 13: 14: 17.19

,| ]1 101,104,108,111,129,132,150 
 226, 232, 244, 247, 248, 260, 688. | הואתה , 69. | םכיפיצקמ
 1,0,16,17,18, 69, 75, 80, 10ֶק, 108,100 ,, 2 16

 2%2:; קזנתס 168 -- יפיצקמ 193. | םכתיה 15. | חרא -- םכע



 1% פתפצ

 ו שתימהל - - - םתאא -- - - 2) שהו !רבדמב שת*מהל סאיצוה שתוא ותאנשמו

 לאדגה ךחכב %%%%** תאצוה רשא ךתלחנו ךמע
 ; היוטנה ךע*רזבו

 בתגא.  200 תו שיחי

 לודגה = - = ירצמפ<- == = שיחות
 - - - - ךעורזבו

2 ₪ 1 

 זרחול ינש ךל לספ ילא קרוהי רמא אוהה זרעב
 ךל תישעו קררהה ילא הלעו םינא>ש*ארכ כינבא
 רשא םכירבדה תא ת*ח<*לה לע *בתכאו :ץע ןורא
 עכתמשו תרבש רשא וכינאש*ארה תאח%לה לע ויה
 תחאל ינש *לספאו שכיטש יצע ןורא *שעאו :ןוראב
 תא*ח%לה ינשו הרהה *לעאו םכינאש*ארכ םכינבא
 תא ןוש*ארה בתכמכ ת*ח%לה לע בתכיו :ידיב
 רהב ככילא קצדוהי רבד רשא שכירבדה תרהשש
 %ןפאו !ילא הוהי שכנתיו להקה שכויב שאה ךותמ
 ןוראב תראח*אלה תרא *םכ*שאו רהה ןמ *דראו
 ! קדוה' ינוצ רשאכ זשכש ויהיו יתישע רשא

 6 | קדרסומ ןקעי ינב תרראבמ ועסנ רארשי ינבו ]

 : ויתחת ונב רזעלא ןהכיו שפש רבקיו ןרהא תמ שש

 7 | התבשי ---- הדגדגה ןמו הדגדגה -- זעסנ םבשמ
 : םימ *ילחנ ץרא

 ב

 ו - איהה =

 ו - םינושיארכ ==.
 וי תוחולה לע הבתכאו - - - - -
 - רד דד - .םינושיארה תוחולה - - - -
 תחול ינש הלספאו - - - - = - השעאו - - -
 תוחולה - < - - - הלעאו םכינושיארכ - = -
 - - ןושיארה - - - - תוחולה - - ------
 = - םכמע - -------ררדדההחה
 הגפאו = ירה א ה רה
 = - - - תוחולה תא המישאו - - - - - הדראו

 == ₪ ה ה-0 7 כ כ 0 7 0 70 0 7 2 =

 התבטיב ונחיו ועסנ סשפשמ הדגדגה ונחיו ועסנ םשמ
 ! קרגרבעב ונחיו ועסנ ששמ |! פימ הילחנ ץרא
 נחינ ועסנ שששמ |: רבג ןויצעב:ונחיו ועסנ שכשמ
 ! רהה רהב ונחיו ועסנ שפשמ : שדק איה ןצ רבדמב

 : ויתחת ונב רזעלא ןהכיו שכש רבקיו ןרהא שש תמיו

 7- היח ד א תראשל יולה טבש זרא הוהי לידבה אוהה זרעב
 ל 7 ה ותרשל ;דוהי ינפל דמעל קדוהי תירב ןורא תרא

 5 ה א. צה 18 010 א. עפה

 4199. | רחלה 2" , 9 -- תחולה 18,152 -- תוחלה 4
 תרבש רשא םכינשארה 1טק.185 173. | םםינושארה 7:

 רשא 2%--רשא םכינשארה תחלה לע ויה רשא 120. ןוראב -
 ו \ 6, 80, 107, 100, 0.

 3. ןורא -- ו \ 4,181 -- ןוראה 18 -- אנורא קנס , 14

 . יצע -- יצע ץע 109. | םביטש -- םביטשה 199. | לופפאו 2
 167, 1. | רחל -- תחול 18, 75, 80, 1%2, 237, 260 -- תוחל

 69: 84,158. | םכינבא , 81,100. = םבינשארב --י 0
 םםכינושארכ 13, 152,167, 2%3 -- םבינ טק.ז48 244. | תחלה --

 ה , 4 -- תוחולה 152 -- תחולה 18, 75, 260 -- תוחלה 6%
 84,167 -- ה קזנומס ל 4 3: 4. רחלה - - ידיב , 6.

 4. בתכיו -- כ טק. 180 124. | תחלה -- תחולה 2
 -- תוחלה 6.17: 84,167, 260. | ןושארה --ו , 80-- ןושארה אה
 129. - רבד 9 -- רמא 84. | םכבילא -- \ 5.18 -- םככמע

 191,193: 22%. - ילא הוהי םכנתיו , 5.

 5. ןפאו \ 221. = םםישאו ס, 13, 16, 6, 75, 80 ,%89
 132,1%0,167,181,186,193,196;120: סו 184. תא --לע

 80. - תחלה -- תוחולה 152 -- תחולה 75, 1%0, 260 -- תוחלה
 60, 84, 248 -- תחל [טק. 85 2.  ןוראב -- ו , זן

 132,116,178,181,196, 229 -- ]ראב אב 120. | 'נוצ ,13-

 ינויצ 4. | הוהי --יהלא : הוהי 7.
 6. 60868 6 66 7 1160. 6: 08תג. 60 תק 166 1,060 טה

 23: 31--38. - ועסנ ,109) --טק.ע40 110. | תרוראבמ 4
 9,13,69:84,108,1%2,167,101,260. הרסומ --ו ה ,0

 112,168,181,232 --ר קחמס ד 107 -- סמ ). ןהכיו -  ה

 49 -ןהכו ומ 15%. -  ונב רזעלא -- ב רזע טק. ג"
 45 רבקיו 38 שםכשמ 60. ק [0ק.14-

 7. הדגדנה ז"-- הד [טק.עג. 1:0.  ?ןמו--ו,181. ץרא
 תכימ ילחנ טק. ₪ 2. |

 8. תרעב -- םכוב 107. = אוהה -- איה 84 -- אהה 9
 ז15,16;3, 17, 18, 69,167,176, וסב, 260,6ף0 2: קתומס 2

 1סע6 132. רא 1%-- תרא רשא 129 -- קזאאוס ילא <.
 טבש תא < תא טבש 1סֶק. | יולה -- ה , 1, 9, 252 -- רשא יולה
 80. | תרא 2"--טבש תא זוז -- 20 181.  דמעל -- דמעלו

 181,196 -- דומעל 6ף. | ומשב -- ומשב תא 24.
 9. היה , 129 -- היהי 1999. | הלחנו , זזצ. | אוה -- שאב אוה
 אוה הוהי רבד 152. | ותלחנ -- ומעו ותלחנ 109. | ךיהלא הוהי

 . זרוחולה 1%-- תחולה 65, 66. | תרוחולה 2"-- תחולה 6.
 1. רחול -- תרחובל 62 -- תרוחול 7-4

 . תוחול 64,127. = תוחולה -- תחולה .
 . תחולה 6%. םכבמע -- םכבילא 62, 66, 127, 4.

 "תחולה 65 6. תוריסממ 4.
 . התביטיב 62. = הילחנ -- ה \ 61, 64, 65, 66, 127, 181, 19

 323. ןויציעב 4. 8. דמעל --- דמעלו 1.

 - בשק גמד--מ-בנפש הו נג ןנצנלננש-טינכהטמנ= מע ק-צנצננ נטל ו צמג  נטנבקטצוה= גו גטטנטציששה נפש: נב לנצצנ-נמצנע

 רז ש = ₪8

 ה 5 פת.

 םכאיצוה , 101 - ו ,3 181 - םבאיצוהל שה םכתמהל -

 כתוא תרימהל 239 -- םכתימהל 1, 6, 0
120 1 ,100 ,108 ,106,107 ,104 ,89 ,84 80 ,69 ,19 

6 ,1 2+ 1 

.4 ,200 ,2533 ,247 ,244 ,217 ,212 ,228 ,227 ,226 22% ,221 ,200 

 292 ; קעותס 2,190 06 04, 128,191 -- תיק. 8 4

 29. ךמע םכהו ₪ק.14. 102. | ךמע -- ךמעו 157. | תאצוה

 --ו 18,109 -- ךאיצוה 84. | לדגה , 9 -- לודגה 4
 ז 6, 16, 17. 18, 69, 81, 84, 80, )5, 107, 1, ,,2

8 ,226,244 ,178,181,184,186,190,196 1 16 

 252,260; קצותס 94.  ךעורזבו 4, ,+ 7
 108,100,111,112,1ף0,152,167,186,191,196,212,248,260

 | קזותוס 389 2. הייוטנה -

 1. רעב 18.69. ..אוהה -- איהה 7

 107,112,152,193,226, 260. הוהי רמא 0 ספ. .לוספ

 קמחס 6. | ינש -- תא 199. | תרחול -- ו 1 4:

68,612 ,167 ,158 ,161 ,100,711,112 ,107 ,80,106 ,17 

 184,186,180, 191;190, 221, 212, 244, 240, 253, 688 ; קזותוס

 128,172 -- תרוחול 247 ; תטמס 196 -- תרוחל 7%

 248,2%1,264. | םבינבא \ 80. | םבינושארכ 7%

 167,226. | הלעו-- ה 99 -- הלעאו 111 ; (076 81. ילא 2"

 ילע 60. | תרישעו -- עו (טק.ע86 136. | ןורא - ,%
 14 ץע קת. 4. 14.

 2. בתכאו -- בותבאו , 13, 10, 167, 1ף4 -- כ טק. 84

 תרחלה -- תרוחולה 152 -- תרחולה 18, 5, 181, 260 -- תוחלה
 69: קמותס 389 2. תחלה - - -- תא ,1ק,7%.  םכירבדה --
 םכ , 8ת.11ת. 152.  רשא 1"--רשא תא 18. רשא -- - וה



 עפתפתהי 17

 יולל היה אל ןכ לע ! הזה זכויה דע ומשב ךרבלו
 רבד רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא שפע הלחנו קלח
 [ ורק הלא רוה"

 וכיעברא םשכינאשאארה שםימיכ רהב יתדמע יכנאו
 םכעפב זכג ילא זדוהי עמשיו הליל זכיעבראו וי

 : ךתיחשה קדוה' קרבא קגל% תוהה
 %%% םכעה ינפל עסמל ךל שוק ילא הוהי .רמאיו
 םעכתבאל יתעבשנ רשא ץראה זרא ושרייו ואביו
 ךיהלא דוה' .הרמ לארשי הדתעו =! שכהל תתל

 ךיהלא קדוה' קדא עראריל שא יכ ךמעמ ראש
 קדוהי תא דבעלו ותא הבהאלו ויכרד לכב תכלל
 תרא רמשלא 1 ךשפנ ילכבו ךבבל ילכב .ךיהלא
 ךוצמ יכנא רשא ויתקח תאו %%%*% קדוהי תוצמ
 ימשו זשכימטשה ךיהלא הוהיל ןה +ךל בוטל כויה
 קשח ךיתבאב קר :הב רשא לכו ץראה ושכימשה
 שכב שהירחא םשכערזב רחביו שכתוא הבהאל הוהי
 תרקכש תרא תלמו רוה כויכ םכימעה ילכמ
 םככיהלא הוהי יכ ': דוע ושקת אל טככפרעו שככבבל
 ל%*דגה לאה םכינאדאה ינדאו םשיהלאה יהלא אוה
 חקי ,תולו םכינפ וש צל רשא תצרונהו ר*אבגהא
 תתל רג בהאו הנמלאו שותי טפשמ השע !דחש

 שירר כ רנה תה כתב ההנ ₪ התל משו כחל גל
 תצרת ךיהלא קדוהי תא |! שירצמ ץראב שכת"ה
 ךתלהת אוה ! עבשת ומשבו קבדת ובו דבעת ותא%
 תראו תר*אלדגה תא ךתא השע רשא ךיהלא אוהו
 שפנ זשכיעבשב :ךיניע ואר רשא הלאה ת*ארונה
 . ךיהלא קדוהי ךמש קדתעו קרמירצמ ךיתבא ודרי
 ; ברל םכימשה יבכוככ

 עפ ב

 15. ךיתובאב 13,136.152,237.  םכתוהתה ----00
 14, 15, 17.18. 60 75, 80, 81, 84, 95: 99, 107, 108, 100, זז,

 125,112,150,151,158,168,170,1ֶדנ,178,189, 2

 233: 244, 249, 260 -- תרוא טק. 4. כבה דוב

 16. םכתלמו -- םכתלמנו 107. = תא -- ת אז. טק. 3
 תלרע -- אתלרע 9. = םככפרעו -- םככלרעו קזונתס 80. | דוע ,.
 = 17. חוהי -- הוהיל 4. | יהלא \ 69. | ינודאו 13,193 : קוס
 15%. | םםינודאה 2 לדגה \ 80 - לודנה ה

7 , .1 ,69 .17 ,16 :13 ,9 :6 :5 

; 260 ,244 ,237 ,232 ,226 ,103 ,186 ,181 ,173 ,167 ,158 ,152 
 קומס 23.4. | רבנה -- רוביגה 1, 129, 196 -- רבינה 18 ----
 רובגה 4, 6, 13, 15, 16, 17, 59, 75: 81, 84, 107,108, 1000 2

 116,150,158,167,181,186,226,232, 2%2, 254,260; קזומס 1,
 94,128.  ארנהו 9,282.  חקי 4076 ם5 82. | דחוש 1[

 18. השוע זס. םכותי -- םכותי רג 153,170,193.  הנמלאו
 018 181.  בהאו --ו , 195 -- בהואו 167. | תתל -- תתל םבותי

 69. ול , 84. הלמשו 06 םכלמשו
 19. םכיתייה +.

 20. דבעת -- - < תא ₪גק.דג8 13. | ךיהלא , 1-2

 ור ותא -- ותאו 1, 0, 18, 75:

 94, 90, 106, ו 152, 167, 170, 181,180,1ף8נ 193, 5%

 --ותאא 107,150.  דובעת %5.  קבדת וב 155,198.  קבדת

 -- ןוקבדת 75. | ומשבו -- ומשבו ב
 21. אוה 515 4. ךתליהת 1, 4, 18, 69 +, ,,1

 226. | אוהו -- אוה 69 -- אוה טק. ג 200. ךתא -- תא טק.

 186. 82. | תלדגה -- תולודגה 152, 260 -- תלודנה 1, 4 -- תולדנה
 5,6,158. 239. | תארונה תאו -- תארונהו 5. | תאו , ז - 8%
 4. תרארונה -- ו \ 80, 10, 111,120,170,18ו,186, 7

 237, 689 -- תוארונה 1, 6,177, 81, 7 2 ו

 196, 226, 2ף1, 260 -- תוארנה 2 הלאה ,+.
 ךיניע ואר 10. 81. 2. \

 22. ךיתובא 14,129,152,103,226. המירצמ -- ה , 8. [!ח.
 ז7ס -- קצנחוס םכירצמ 69 -- מ 27 [טק.זג 9. = הוהי -- תרא

 הוהי 1. יבכוככ -- 1 4, 9: 16, 15. 69: 95, 17

 132,1%0,181,196, 688 -- כו טק. עא 4 = בורל 9%
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 ו ד

 - - - - םונושארה - -- - הררה הד

 -- רה הד ה קצלו = - 7
 הוה - ------ר-רד דירר ההד

 = == 0 0 כ ה ל | ל | ל ל 0 ה ה ה דחה ה 00% 0

 - - רטשלו -------רד רד רדדה ד
 ---רררירר ה החח ךיהלא ------

 --- ריד ה החח םשתאא - - - - -

 לודגה לאה םכינודאה ןודאו - -- - 7-77 -
 ושר - .רובגהו

 7 רט ₪ רם שם שש שש וה ותאו
 --- תולדגה ------ררד ד דרחחה
 ו רווה דו ה הפה רפד-אר - .תוארונה

 5 גז ג ב צג ₪

 +0. ךתיחשה -- ךתיחשא 1.
 זז. םכתובאל 61, 62, 64, 66, 7:

 12. ויכרד לכב -- ויכרדב 7. ְּ
 13. ךיהלא -- םככיהלא 299. = ויתוקח -.

 15. ךיתובאב 62, 64. | םבכב קומוס לכב 6
 ד. רובינהו 62, 65, 66 1

 21. אוה --אוהו 64. | אוהו --אוה 5. 22. ךיתובא 2.

 יב --/-[-.---.

 ז כ.

 22%. - ךיהלא , 60- ול -- ךולא 69 -- ךל קזגמתס 109 --]
 ,נק.זג 16. ול ----- אוה ,-

 יתדמע -- ת 6א6ם1. טק. 14%. 9-- תידמע <.

 רהב ₪6 רהה 1סְל. | םכינשארה -- םכינושארה 13 7:
 103: 22; 253 -- שבינשארכ 6. הליל 018 89 -- הלילה 0.
 בג ילא -- םבכילא 894. | אוהה -- אהה 6, 9
 101,260. אל--אלו 1, 4,917,189, 60, 81, 84, 8010

 158,181,193,196,199 3: קנוזמס 15%--אלא 82,128.  הוהי 2"

 99 -- ךוהלא הוהי 9. | ךתיחשה -- ךיתיחשה 13 -- תי טק.
 דג 124- ו לא ור 08 ]ו כג \ 107-

 11. םבוק -- םכ 1גק. 148 103.  ךל , 109.  םבעה -- םכעה
 תוה 104 -- ל 152. | איבה 18%. | ושרי 1: 4+ 58
173,702 12 ,,,, :94 :80 :1% 

2 ,249 ,237 ,228 ,226 ,106 ,186 0 

 260. "תעבשנ -- הוחי עבשנ 181.  םבתובאל 2
 עז 105 200.0 הל 5

 12. הוהי :",176. | לאוש 100, 112, 167, 193; 244: 1

 10. יכנאו , -

 69. תכלל , 16 -- תכללו 5, 84 -- תכללא 94. | (6) -- לכב
 ךיהלא - - 588 10ְק. = ויכרד לכב -- ויכרדב ף, 69,193.  לכב ו

 כ ה '.ברה רלכהה ךבבל 195. -  דבעלו ותא
 .רבעלו -- דובעלו 13. | ךיהלא -- הבהאלו ויכרד לכב תכלל ךיהלא

 19- ךישפנ ף-

 13. רומשל 13,167. = הוהי -- םכיהלא הוהי 69. | ויתקח תאו
 -- ויתקחו ויתקח -- ת , 94, 200 -- \יתוקח 71.

 14. םבימשה ימשו , 17 -- 98 179. | ץראה -- ץראהו 6
 רשא ,0-



 כ 5 ₪ זתנהו

₪ 

 ויתקחו ותרמשמ תרמשו ךיהלא הוהי תא תבהאו
 יכ שפויה שתעדיו :םכימיה לכ ויתוצמו ויטפשמו
 תא ואר אל רשאו ועדי אל רשא םככינב תא אל
 הקזחה ודי תא% ולדג תרא םשכיהלא ?קדוהי רסומ
 רשא וישעמ תאו ויתתא תאו : היוטנה וע%רז %%ו
 'ככלו םכירצמ ךלמ קדערפל םכירצמ ךותב הרשע
 ובכרלו ויפוסל םשכירצמ ליחל השע רשאו : וצרא
 שכפדרב שכהינפ לע ףוס שי ימ זרא ףיצה רשא
 רשאו : קרזה כויה דע קדוה' שכדבאיו שככירחא
 ; קרזה שוקמה דע םשככאב דע רבדמב ככל השע
 ןבואר ןב באילא ינב שריבאלו ןתדל השע רשאו
 %% %%% םכעלבתו קריפ תרא ץראה קדתצפ רשא

 תאו םשהילהא תאו שהיתב תאו %%%% %%%

 יכ : לארשי לכ ברקב םכהילגרב(רשא םכוקיה ל3
 רשא ל*דגה הוהי השעמ לכ תא ת*ארה םככיניע
 יכנא רשא קדוצמה לכ תרא םכתרמשו !קרשע
 םכתשריו שכתאבו וקזחת ןעמל ויה %%%% ךוצמ
 ! קרתשרל קדמש שכירבע שכתא רשא ץראה זרא
 עבשנ רשא קרמדאה רע כימי *וכיראת ןעמלו
 בלח תבז ץרא םכערזלו שהל תתל םככיתבאל הוהי
 התשרל המש %*אב התא רשא ץראה יכ : שבדו
 רשא םכשמ םכתאצי רשא אוה םכירצמ ץראכ אל
 ץראהו :קריה ןגכ ךאלגרב תיקשהו ךערז תא ערזת
 שכירה ץרא קדתשרל קדמש םירבע שכתא רשא

 רשא ץרא* ! םכימ התשת זכימשה רטמל תאעקבו

 ךיהלא ;דוהי יניע דימת התא שרד ךיהלא קדוהי

 קעפא.

 םכרבאיו -- םכדבאו או 107. | דע 06 לע זז.

 םככאב -- םככאוב 226 --

 כ 4.
 =. (לסתה. 8, 05.1,

 םכהאב 282 -- 106 שככובב

 6. השע , 157 -- םבירצמ ליחל השע זוז. | ןתדל -- םםתדל

 םכריבאלו -- *. 135, 221. = ןבוארוןב

 (טק.14 168 -- 045 128.  ןב --ינב קתותס 100 ; 0706 2 --

 ן טק. 150.  ןבואר --ו , 109.  התצפ -- ה ,4 ץראה

 תומס המדאה זק. תא , 80.  תאוצ"-- ו 7

 191,199. | םבהילהא -- םכהילהאו 13 - (טק. ז86 124. לכ 2%

 45.  לארשי -- ץראה 8.

 7. םבכניע 13. | תרארה -- תאורה 9, 260 -- תוארה %
 לכ ,109. | לודגה
7 ,5 .1 5% ,94 .80 ,60 :13 ;6 :5 :4 :1 

 181,186,193.196, 226, 247, 260 ; קזותס 3, 94 ,

 8. תרא 1.129. לכ 18. | ךוצמ -- םככתא הוצמ 1.

 םכתשיריו 152: קממס 109. | התשרל המש םכירבע ג.
 109.  םבירבוע ּופ3ָ-  המש -- םכש טק. 4. 193 -- ]דריה תא

 המש קצונממס 71.

 9. וכיראת -- י , 18, 129 -- ןוכיראת 69 ; קנס 0.

 46. הוהי , 95,189. = םבכיתבאל -- ךיתבאל ענגנוס 0% --=

 םבכיתובאל ז 312,103. =" םכחל קזותוס =ככל 05 םכערזלו ,

 95 -- | ; 19) -- םבהירחא םכערזלו 6. ץרא טק. < 1

 !ירבז -- תר טק. זג"

 זס. ץראה 01 1.

 עבשנ

 רשא -- רשא ה + אב התא -

 םביאב םכתא התא 4. אוב 18%. | ץראכ קזנתוס

 ץראב 107.  אוה -- איה 4, 6,11,16,17,132,176,180,זסָנ;

 קזותס 80,107,1ף0 --₪346 9.  רשא םכשמ םכתאצי ,.

 ךערז תא ערזת רשא , 80. ךלגרב --ךלגרכ 107 ---ךילגרב 8.

 11. םכירבע -- םכירבוע פג -- אב 104. | התשרל , 80 --

 ה .ו70--ר !טק.ז46 160. תעקבו -- תועקבו +, 0

72 .109,111,132.136 ,99 ,94 .89 ,81 ,80 

 193; 22, 260, 688 -- תועבנו 6, 199-- תוקבו 615. | םבימשה

 םופ םכימ -- םכימ רשא ץרא םכימ 20.

 12. ץרא 132. | ךיהלא ---- שרד , 17.95. = ךיהלא

 שרוד 232. | התוא וג, ו2,וסָּגַג קממס 16.  הב--אב זקס

 -- הב התא שרד 129. | תישרמ -- תישארמ 6,

| 066 136 -- ,- 

 | 69, 80, 8, 84,108, 230, 253 ; קזומוס 4
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 ?תקחא - - -----דר-דידדדרוהד
 1 וש הי חב ג רט שש ה = של ויטפשמו ויתוצמו

 םיצ = 4ב הא] = < = - = הוה ₪ = המ
 ב תא% - - - - ועורז תאו
 יככְלְו 88%%%* %%% - -7 7777 ְהח

 לכ תאו --------ררדדדרדדדה
 - - ה-7 ה ה ה ההרה ה חרקל רשא םכדאה

 - - לודגה -- 70-77-77 - - תוארה - - - -
 כו כ כו כ בכ 5% 0 כ כ ב

 0 .- םככתא הוצמ
 0 - םיאב שםתא -- 7-77 7 -
 -- ד הררה ד הדרה הדחה ןוכיראת - - -
 -- 7-77 םכערזלא %%% - - 777777
 = 7-77 םיאב שםתא -- 77-77-77
 - - -7₪)7₪=₪)₪=₪)|)₪₪=₪|=₪|₪>|=>₪₪=₪|₪== איה - דחה חדהוח-

 - ההד - ךילגרב - - - - ------

 - - (ראה -- -- 0777 7ה7ה תועקבו

 5 4 גז \

 1. ויתצמו 64
 2. ויתתא --ויתותא 61 ,62, 64,66-ויתותוא 127 --ויתתוא

 2, 4. השע --(7) - - ךותב ,7.
 6. באילא ינב , חרוקל

 9. הוצמה -- הוצמה לכ 61, 62, 64, 6%, 66, 127, 221, 1.

 9. ןעמלו -- ו , 221. | םככיתובאל 4.
 1ז. רשא לנפ 4

 12. ץראה -- ה \ 61, 62, 64, 6%, 66, 127,183, 1.

 תכתתב

 הוהי ,150. = ךיהלא , 9. | .ותרמשמ תרמשו
 -- ותבמשו 196.  .ותרמשמ -- ו , 129 -- ותרמשמ תא 10 --

 תרמשמ תרמשמ 69. = ויתקחו -- ויתוקוחו 152 -- (טק.14. 160

 -- ויתקח 389 8. | ויטפשמו ויתוצמו < 107. = ּויטפשמו 00.

 249 -- ויטפשמ 389 8. | םכימיה נק. 18=

 2. סבתעדיו -- םכ \ 84,151 -- 2.138 214. | םבכינב תא

 אל רשא ,75. תא 1", 5,129. ואר אל רשאו ועדי נק. 7

 186. אל רשאו ועדי ,157.  רשאו --ו , 196 --רשאואו 4.

 תרא 2%"-- ראו םככיהלא -- ךיהלא 14 תרא 7"

 -- תראו 5:17, 80,120: 244. | ולדנ-- אולדג 168. | זרא

 -- תאו 1, 0, 18: 60: 75: 84, 89, 7% + 5%

; 602 ,288 ,260 ,247 .190 ,196 ,193 ,101 ,189 ,181,186 ,167 / 

 קזותוס 489 5 -- תאא (ו ₪81 94,136. | היוטנה וערוו ,
 וערזו -- ועורזו 1, 13, 18, 80 ,,%6 1%2,200--

 עורזו

 2. ראו :"-- | 1 ויתתא -- ויתותוא 1, 11 ----

 ויתותא 16,18 -- ולדג 106 -- ץוומס ויתתוא 83. | וישעמ --
 וישעמ ויתפמ 5. רשא 0, השע -- השע תא 20.

 ךלמ , 170 -- לכלו .

 4. םכירצמ ₪גק. 246 4.  ויססל 69. | ףיצה -- ףינה 7.

 תא , 199. | םכהינפ לע -- םבהינפמ 144, 22%. = לע 616

 םבהינפ -- םככינפ 244 -- נפ טק. 125 7%. | םככירחא םכפדרב

 4199. | םככירחא -- םכהירחא ף, 17, 18, 60, 866 2

 160,151,160, 0 225, 244, 100, 189 2, 601,602, 603 ; קז!תוס

 75: 83: 107:196: 379: 383 2: 106 1ז0) 155,191 --כ קתותוס

 ירא 6.



 פנאי 99

 קדיהו | ! הנש*% .תרירחא דעו הנשה תישארמ דב

 קרוצמ יכנא רשא יתוצמ ירא ועמשת עמש ישא
 ודבעלו שככיהלא  הוהי תא הבהאל וםויה שככתא
 שככצרא רטט יתתנו ! שככשפנ לכבו שככבבל לכב
 ; ךרהציו ךשריתו ךאנגד תפסאו שוקלמו הרוי וחעב
 ! תרעבשו תרלכאו .ךתמהבל .ךדשב  ּבשע יתתנו

 םכתדבעו שכתרפו סככבבל התפי ןפ םשככל ורמשה
 ףא הרחו :! שםהל סכתיוחתשהו םכירחא םכיהלא
 רטמ קדיהי תצלו שימשה תרא רצעו שככב קדוהי

 לעמ הרהמ םכתדבאו הלובי תא ןתת אל המדאהו
 תא םתמשו : כל ןתנ הוהי רשא הב*טה ץראה
 שכתרשקו םככשפנ ללעו סככבבל לע קרלא ירבד
 : סככיניע ןיב תאפטוטל ויהו םככאדי לע תואל תא
 ךתבשב שכב רבדל ככינב תרא שתא םתדמלו

 וכתבתכו | ! ךמוקבו ךבכשבו ךרדב .ךתכלבו ךתיבב
 שככימי *וברי ןעמל | : ךירעשבו ךתיב זרוזוזמ לרע
 שככיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע זסכינב ימיו
 זכא יכ :ץראה רע םימשה ימיכ שכהל זרתל
 יכנא רשא תראזה קרוצמה לכ תא ןורמשת רמש
 קדוהי תא הבהאל התאשעל %%%% םככתא ;דוצמ
 שירוהו !וב הקבדלו ויכרד לכב תכלל סכיהלא

 םכתשריו סככינפלמ קדלאה שיוגה לכ זרא ;דוהי

 רשא שוקמה לכ : שסכמ םימאצעו שכילדג כיוג

 ןונבלהו רבדמה ןמ היהי סככל וב שככלגר ףכ ךרדת
 קריהי  ןורחאה .שיה דעו תררפ רהנ רהנה ןמ%

 ה פעתב

 שבכרי לע .תואל (גק. 186 155. = תואל , 111,178, 676 - 9
 17,132, 247 -- תואל לע 60. - םככדי = תג 191.1 24

 זרפטוטל -- וו 5 1, ,, 7

 1 81, 217, 244, 251. 260, 288, 601, 602, 603, 6%3, 688 ---תופטוטל
 13 60, 108, 103: 247, 653, 673, 676,678 -- תופטסל 16, ןסס

 -- תופפוטל 199. םככינע ו. | םבכיניע -- (7 ) -- םבתרשקו
' 141 2 

 19. םכתדמלו -- םכ , 1.  םכתא , 676 -- םבתוא 6
 678,680. םכב , 80. ךיתיבב 13,16.69,95. ךמוקבו ךבכשבו

 ,18. ךבכשבו --ו \ 69: 75: 95- = ךמוקבו -- ךמקבו 129

 ב ב לי
 נק. 246. 6.

 20. םבתבתבכו -- ו , <. [-רזוזמ 1, 4, 6 90 16. 00
42 ,237 ,196 ,131 ,158 ,152 ,150 ,120 ,100 ,107 ,81 ,80 :75 

 251, 251, 601, 602, 600, 680. ךתיב , 18 -- ךיתיב 5%
 100126, 167 ; קזנמס 80 -- ךת טק. 12%. 9 ךירעשבו --

 * , 170 -- ךירעשיבו 100, 152, 4.
 21. םככמי 9. | המדאה \ 681. | םבכיתובאל 8%
 676, 4. םכהל -- שככל קתעגעתס 109 ; (066 6. | לע 2%-=

 לעו
 22. םבא , 4. | רמש -- רומש 16, 107, 167, 223 -- ר קז!םוס

 | 2. | תאוה ,ז76.  רשא למ 69. | התשעל -- התשעל "םכויה
 143 קזוזמס 15% -- םכויה 104, 107 -- התושעל

 1%2,175,181,193, 212 -- שעל נק. ג 6. הבהאל -- אל

 הבהאל 129.  הוהי , 4. = ויכרב לכב תכלל שככיהלא -- ךיהלא
 ולוקב עושמ 650 2. | ויכרד לכב -- ויכרדב 1.

 23. לכ ,18,236. הלאה םכיוגה -- ץראה יבשי זס.
 םככינפלמ -- םכ , 190 --נ טק. 84 10. | םכתשיריו
 1022185. םכילדג -- םכילודג 6

 107, 100, 186, 232, 248 -- ילודנ \- םכימוצעו

 81,108,112,136, 167,181,186, 212, 260; קזותס

 םככמ קפוגס ךמזמ 84.

 24. לכ -- לכו 17. = רשא םכוקמה , 223.  ךורדת 4
 112,226, 2. םככלגר -- םככילגר 13, 104, 108, 167,184--

 תכהלגר קזותס 107. .< היהי םככל -- שככל היהי םככל 136 --
 היהי .תתנ שבכל 191. | היהי 1* ; 9 -- ויתתנ 4. | רבדמה .ןמ
 -- רבדמהמ 75 -- רבדמהא 94.  ןמ 1%-- ןמ ןמ 8. | ןנבלהו
 וז. | ןמ 2"-- ןמ דעו 80 -- ןמו 200 ; קזומס 109 =- דע 4.
 רהנה -- לודגה רהנה 1סֶפ. | תרפ -- תרפא ףצ. | דעו --ו
 104,146,181, 244. ןורחאה -- ו , 80, 94 4, 99, 104, 109, 6

 ית עי
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 5 גז \ ה.

 ₪ 1 הנשה - 22 5 תושארמ - -

 ףהבעלא - - = 4 2 ₪ - ₪ 77777 ד
 +ךצרא רטמ ןתנו -- ----- 7 ההדחה ד

 - - - | ךשריתא ךונגד - - - - - - ארו' - - -
 - -רר הר רייר ררררהרדהחחה ןתנו

 וו י-ם כ ב ו

 ---ררררר רד הר חח ד הבוטה - - -

 -- 77 - תופט*טל ויהו םכידי - - - - - - -

 יי 38 - ךבכשב* - - ךתכלב* *תיבב

 --- וב ----77- - ךיתב תאזוזמ - -

 --- ההדחה ד התושעל ויה - - - = - -
 שארוהו -------ררררירדדהד
 = - 7 - %ךנפלמ -------7- ה 7הדהד
 ---דרדד-ד : ךממ םימוצעו - - - - - -

 -7-ד-7 - -- ההדחה ]מ]

 5 ) 1 ב

 .14- ודבעלו ָג6 11005. | םככישפנ --י ,2.

 ךינגד -- * \ 65, 66, 127, 183, 221, 333 -- ךנגיד 64 4.
 ךשורית 2.

 16. םכתיוחתשהו -- םכ , 66 -- םכיוחתשהו
 17. הרחו -- הרהו 18. םבכשפנ לעו , 4
 20. ז-רזוזמ = תתוזזמ 62, 64, 65, 60, 221, 333: 4. ךיתב --

 ךותב 64.  :ךירעשבו -- ש ,7-.
 21. םככיתובאל 1.

 22. תתבלל -- תבללו 7.
4 ,181 

 21. שירוהו 64, 65, 127, 1891, 1

 הקבדלו -- הקבדהלו 64, 65, 72

 21: היהי זז

 | ה. ה טאאהההוהוההוההוההמהההההטהההה'הפטבהההה[ההםהההההההט-כ--כה-החפ---האפטוטהופופסוהה'טההההההההה--הוחוותמבהההטההההההההההטההטהמההההובו

 ספת.

4 ,212 ,226 ,191 ,167 2 .150 ,132 ,120 ,108 ,107 ,84 
 60 2,171, 601,659 7 : קזגמס 2, 75, 81 -- תישארמ 9
 0% הנשה -- הנש 120,1ף%0. דעו --ו,111. | תרירחא -
 136 -- תר 2.4 0. הנש -- הנשה 1, 60 2

 1 152,173:199 3 קוומס 75 -- הנשא 0
 12. עמש -- עומש 6 672 : קתומס 173 -- ועמש

 13.  ועמשת--ו ;9.  םבווה ,5 167.  ודבעלו שככיהלא
 תק. דג 2 םככיהלא -- דיה א 153. | ודבעלו --יודבעל 9

 --- םבכיהלא הוהי ודבעלו 196. = לכב -- לכב -
 -- םבבבבל 260. | לכבו - ו 69. | םםכישפנ 4

 14. םככצרא -- ךצרא 150. | ותיעב 678. | הרא-- ,
 1פ-- ' שקלמו 9,609,181.  תרפפאו -- זר 6א06 1 קב 4
 ךינגד 9, 13, 16, 673, 660- ךשריתו -- ו ,,++ 2
 189 25, 673 -- ךשוריתו 1, 4. 13,129, 152, 191, 196. 676, 8
 -- ךשורית 69 -- ךשורתו 4 ךירהציו 4. 13 4%

673: 676. 
 15. שס. 196. | ךדשב ,10פ--  ךיתמהבל 3.

 16. םכתדבעו -- ת , 13. | םבהל ,7- |
 : 17. הוהי , 189. | תרא 2" 9 0, הלובי -- 4

 הרהמ 918 129 -- , 680. | ץראה -- ה ת.ז. 9 --
 חבוטה 4, 5: 9:2 16 6% 75: 80, 81, 84, 95, 7 1 100

1 226, 23, 260, 271, 282, 676, 678, 

 680 ; קונתוס 128 ; 076 ןתונ 84, 673; 676. 8
 םככל עצגמס םכהל 7.

 18. םכתמשו קזגתס םכתדמשו 136. | תרא 1% זֶפְפ. לע
 218 - םכתוא 16, 152, 158, 260, 673, 676, 6789, 0



 31 זת

 שכדחפ שכינפב שיא בציתי ל | ! שכ%לבג

 ץראה "רכ ינפ לע שכיהלא ;דוהי ןתי םככארומו
 : סשפכל רבד רשאכ הב וכרדת רשא

 תואר זרשרפ

 ! ;רללקו הדכרב  ששהי םבכונפל ןח כנא הלב
 קדוהי זרוצמ רא *ועמשת רשא קדכרבה זרא
 הללקהו : שנויה טפככתא הוצמ יכנא רשא סככיהלא
 זכתרפו שככיהלא הוהי תוצמ לא *ועמשת אל שא
 זרכלל סויה שככתַא .;דוצמ יכנא רשא ךרדה ןמ
 היהו | !םכתעדי אל רשא םכירחא שכיהלא ירחא
 אב קדתא רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ

 שכיזארג רה לע הכרבה תא התתנו התשרל המש
 רבעב המה א*אלה !לביע רה לע קדללקה זראו
 בשאיה ינענכה ץראב שמשה אובמ ךרד ירחא ןדריה
 ! %%% %%% הראמ ינולא לצא לגלגה לומ הברעב

 ץראה תא תשרל א*בל ןדריה תא :טכירבע פכתא יכ
 קדתא סכתשריו שכל ןתנ םככיהלא קדוהי רשא
 שכיקחה לכ תא תושעל שתרמשו !הב שתבשיו
 ; סכויה טככינפל ןתנ יכנא רשא שכיטפשמה %* תאו

 ו

 זרושעל ןורמשת רשא שנכיטפשמהו שכיקחה ?דלא
 קדתשרל ךל ךיתבא יהלא זדוהי ןתנ רשא ץראב
 דבא :קדמדאה לע שייח שתא רשא כימיה לכ
 זכיוגה שכש ודבע רשא תומאקמה לכ תא ןודבאת
 קכירהה לע שהיהלא תא םכתא םכישרי שפתא רשא
 זכתצתנו !ןנער ץע לכ תחתו תועבגה לעו םכימרה

 0 5 ₪ 0 ו

 ₪2 - 7 כפל -----ה 7 ה ! ספלובג 5
 אש עו הוא-/ יל שד זככאר*מו

 ו
 - -7- *שה אולה -------הרדדדה 10
 לר ירי

 ---7ה7הדד אנבל הר 0

 א == 0 5 אפ א 2 אפ ₪0 ₪0 ₪ 5 ₪ ₪ )₪
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 10 ו:

 שכהירשאו שכ**אתבצמ תא םתרבשו ש%%תחבזמ תא
 תא שכתדבאו ןועדגת םשכהיהלא יליספו שאב ןופרשת
 קרוהיל ןכ ןושעת אל ! אוהה םכוקמה ןמ םכמש
 קרוהי רחבי רשא שפוקמה לא שא יכ : שכיהלא

 שש ומש תרא םושל םככיטבש ללכמ שכיהלא
 קדמש םכתאבהו :קדרמש *תאבו ושרדת ונאכשל
 םכדי תמורת תאו םכיתרשעמ תאו םכיחבזו םכיתלע
 ! שככנאצו שככרקב ץר*ארכבו ככיתבדנו סכירדנו
 לכב שכתחמשו שככיהלא הוהי ינפל שמש םכתלכאו
 קדוהי ךכרב רשא םשככיתבו שתא םככ%די חלשמ

 הפ ישע ונחנא רשא לככ ןושעת אל ! ךיהלא
 דע שתאב אל יכ :ייניעב רשיה לכ שיא פויה
 %ךיהלא הוהי רשא הלחנה לאו החונמה לא התע
 ץראב םתבשיו ןרריה תרא שכתרבעו :*ךל ןתנ

 שככל חינהו שככתא ליחנמ שככיהלא קדוהי רשא
 שכוקמה היהו :חטב שכתבשיו ביבסמ שככיביא לכמ
 שש ומש %% ןכשל וב שכיהלא הוה' רחבי רשא

 שככתא קדוצמ יכנא רשא 'רכ עזרא ואיבת קדמש
 םככדי תרמארתו שככיתרשעמ* םככיחבזו סככיתלוע
 : הוהיל ורדת רשא שככירדנ רחבמ לכו %%%%%%%%

 שכיתנבו םכינבו םתא םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו
 ןיא יכ סככירעשב רשא יולהו שככיתהמאו סככידבעו
 קרלעת ןפ ךל רמשה |: שכתא ?דלחנו קלח ול

 עכוקמב כא יכ : הארת רשא םוקמ* לכב ךיתלע

 ךיתלע הלעת שש ךיטבש דחאב הוהי רחבי רשא

 אפ כתב

 םבכדי םככיתבו --' \ 69, 21 - םככתיבו 112

 ךכהב = הפה

 8. ןושעת -- ןכ ןושעת 0.
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 ו - םככית%מאו סככידבע*
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 קי 60 157 | םכש 6
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 עפפת 1

 לככב קר ! ךוצמ יכנא רשא לכ ** השעת םםשו
 ךיהלא הוהי תכרבכ רשב תלכאו חבזת ךשפנ תוא
 ונלכאי רוהטהו אמטה ךירעש לכב ךל ןתנ רשא
 ץראה "לע .ולכאת אל עדה קר !לליאכו יבצכ
 רשעמ ךירעשב לכאל לכות אל |! םימכ ונכפשת
 לכו ךנאצו ךרקב ת*רכבו ךרהציו ךש*ריתו ךאנגד
 םכא יכ !ךאדי תמורתו ךיתבדנו רדת רשא ךירדנ
 הוהי רחבי רשא שכוקמב ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל
 יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו קדתא וב ךיהלא
 חלשמ לכב ךיהלא הוהי ינפל תחמשו ךירעשב רשא
 לע ךימי לכ יולה תא בזעת ןפ ךל רמשה :ךאדי
 ךל*בג תרא ךיהלא קדוהי ביחרי יכ :ךתמדא
 ךשפנ הואת יכ רשב הלכא תרמאו ךל רבד רשאכ
 קחרי יכ : רשב לכאת ךשפנ תוא לכב רשב לכאל
 ומש %* םשכושל ךיהלא הוהי רחבי רשא שוקמה ךממ
 ךל ;דוהי ןתנ רשא ךנאצמו ךרקבמ זרחבזו שש

 : ךשפנ תוא לכב ךירעשב זרלכאו ך*חיוצ רשאכ

 ונלכאת ןכ ליאה זראו יבצה תא לכאי רשאכ ךא

 יתלבל קזח קר !ונלכאי ודחי רוהטהו ** אמטה

 שפנה לכאת אלו שפנה אוה שדה יכ שדה לכא

 ! םםימכ ונכפשת ץראה לע ונלכאת אל :רשבה שכע

 השעת יכ ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ונלכאת אל

 ךל ויהי רשא ךישדק קר | : ;דוהי .יניעב רשיה

 : הוהי רחבי רשא שוקמה לא תאבו אשת ךירדנו

 ךיהלא הוהי חבזמ לע םכדהו רשבה ךיתלע תישעו

 רשבהו ךיהלא קרוהי חבזמ לע ךפשי ךיחבז .שדו

 עפה.

 ךיהלא 3", 109. | חלשמ קעומס השעמ 107.  ךידי 14256
,,, ,1 % ,89 ,69 ,18 .9 

.1 10:06 : 657 ,286 ,284 .279 ,277 ,244 

 19. ךל ;170- בועת , תרא ,.

 ךתמדא -- ךיתמדא 4. 9,13,16, 60, 132,136 -- ך%תתמדא 6.

 20. ךלובג 1, 62 0, 13: 16: 60, 1 2 152, 6

 193,300, 601,602. רבד 16.  ךל 199.  הלכא --ה טק.

 145 9. | לכאת - - - - לכאל , 69. | לוכאל גְסָּב. 4 רשב 1%
 ר טק. 1

 21. יכ --יכו 104. = קחרי -- הוהי קחרי 251 -- 0:6 קיחרי
 136. | ךממ ,1%2. | םכושל -- םכושל וב 69 -- םבשל 74.

 ומש --ומש תא 111,136,178,32ף. | םכש 16. ךנאצמו --

 נ 84 --נ תממס | 132,136. | ןתנ,170. | הוהי ןתנ ₪ הוהי

 ןתנ 9. הוהי 2% , 1% -- ךיהלא הוהי 109. = ךתיוצ -- ךיתיויצ

 132: 193 - ךיתיוצ 1. 4: 5: 6, 9, 13, 14, 17: 60, 80. 89, 6

 107 ,108,100,זנת) 11 +, 7 831,

 ז 84, 186, 106, 226, 244, 262, 260, 277, 283, 284, 286, 288,601,

 603 ; קזנתוס 168 ; 1066 4. ךירעשב -- ךי טק. 36 =

 ךשפנ -- ךשפנ ךירעש 15 -- ךישפנ 1.
 22. ליאה תאו יבצה תא -- ליאו יבצ 3.

 אמטה -- אמטה לא טק. 8" 1.
 וידחי 4. 9, 69. 84, 4.

 23. לוכא 18,167,6ף0 2: קתומס 168. םכדה 1*--םכדה תא =

 9,650 2: ₪6 1%.  םכדה יכ 129. שפנה 1"--רשבה 4

 אלו -- 1 1 ,ָָ,ָ,,,,, 6
 שפנה 2*-- שפנה לכאת אל שפנה 9.

 24. אל קזותוס אלו 170. | ונילכאת 69. לע --רוהטהו אמטה

 לע 69. | וניבפשת גג, 60, זֶסָג.  םכימכ ונכפשת ,
 2%. בטיי -- בטי 104,100, 260.  ךירחא -- םבלוע דע ךירחא

 107. | רשיה , 224 -- רשיהו בוטה 146. = הוהי -- ךיהלא הוהי
 ו

 26. ךישדק --י .\, ,14.

 הוהי -- ךיהלא הוהי 7.
 27. .תרישעו -- הוהי תישעו 6.

 ונילכאת 6.
 רהטהו 6, 1364

 ךירדנו -- * ;9 -- אאאאו 2

 םכדהו רשבה ךיתלע 0.
 18 ךיתלוע 2 רשבה 1" 5 4%

 ךיהלא 27": םכרו \ 244: " " הבומ 29 -- בדו 237 1
 םכדו --ו .196. | לע -- לא 13. | הוהי 1,"2. | ךיהלא 2" 17.

 לכאת רשבהו דפ"  רשבהו = דלת לכו מ

 כ

22 

 טצ.גג:₪ תסעס אפ.
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 ש-א קרויזר 96050 תא ו= ו

 = == א לכפת ה זול הסב תו יש ושדה
 2 = ךלאל ==- ₪ = הר
 0% כז היי( לש תורכבו - - - ךשורית* ךינגד
 - - ₪ 1775 - 7-07 ה-77 ה

 = = החבא | <.בישו= קיש = 225 =

 ושש ךרפשא כ כ כ ב/כהבמב קכ

 - - דד 7 ה 7 ה = :. ךוהו

 ךלובג תא שיהלא - - - - - -- -רר ה

 ומש תא ןכשל - - - - - רחבא ------7

 וה = הו ו 5 ךיתיוצ - - -

 רש :ודחי .ונלכא! = == ךב - ==

 = - 5 רחבא -0- 7-77 הד 7 777

 5 ג.

 15. ךשפנ ,. הוהי ,\ 7-
 17. ךלאל -- לכאל 2 64, 6ף, 66, 127, 221, - ךינגד -

 + 62, 64, 65, 66, 1. ךשורית -- ו. 64. 65, 7
 181,221.  תורכבו -- תורוכבו 62, 64, 127 -- תרוכבו 6.

 18. ינפל 1"*--ינפלא 6%. | ךתמאו -- ו ,
 20. םביהלא --- ךיהלא 62, 64, 6%, 66,127, 221, 0.

 לכאת -- לכ 07. 4 4 21. הוחי 2" , 1:

 22. ודחי , 26. יניעב --ינעב 7. 27. ךיתולע 64.

 אתעעהב

 99,170.  יכנא ; 167,193. | ךוצמ -- ךיוצמ 170 -- ךוצא 7
 -- מ טק.זג"= 1.

 1. לכב ,. 69 -- קוומוס לככ 136. | תרוא , 107. ךשפנ , <.

 זרלכאו -- םכלכאי 4. = רוהטהו , 69 -- ר טאם. טק. 130 9--
 רהטהו 136. | ונילכאי 6). | ליאכו --י ,1.

 16. םנדה -- םכדה חרא 9,193 --ומד תרא 14

 אל -- אלא 142 -- ל (0ק. 140 171.  ולכאת -- וו 6

 260 -- ונלכאת 101 -- אולכאת 80 - וליכאת קזנגגס 8.

 ונכפשת -- וניכפשת 69, 193 -- 5 ₪0ק.35 112. | שכימכ קנווס

 םוכב 2

 17. אל -- ל וע. 48 107.  לכות -- לכאת 129. | לוכאל
 + 2 - ךשריתו -- ו

 184, 601, 602 --י , 109 -- ךשריתו רית 84 -- ךשוריתו 2
 1 20, 193, 196 -- ךשורית 24 הירהצה

 ף5,109,129,116,152,170. תררכבו -- זרורוכבו פג : 6

 108 -- תררוכבו 13. | ךינאצו :3- רשא -- רשאא ף. | רודת

 108,100,167,181, 226 ; קזנתס 83 ; (0:6 2: ךיתבדנו --
 י . 244 -- ךיתובדנו 13.69. | תרמרתו 1:01,181,615. | ךדי \
 200 -- ךידי 5, 17, 18.69, 7%, 81, 99 152 ו

 167,1789,1ף0, 244, 248, 288, 602 ; קזותוס 80, 100,128 ; 6

 12% -- 7 [טק.24

 18. םבא יכ ---םכתא םכא יכ \ 7.
 ןגק.זג 52..  :הוהי 1? 4 ךיהלא 1" , 4.

 ךיהלא 3" - - (17 ) - - ונלכאת , 4. | ךיהלא - - - - ונלכאת , 7.
 ונלכאת -- ונלכאת וב 80. | ונלכאת , 9 -- ונילכאת 13,69 -
 כ ₪ק.:35 94.  רשא 1", 95. | ךיהלא "--(1:) --וב 8%
 129. | ךתבו , 6 -- ךיתבו 3 -- תרב ₪ק.18" 132. | ךיתמאו

 9:13:69. - ךירעשב -- * . 69 -- ךרעשב 80 -- ך ₪. 106

 רשא ז"-- =. הוהי 1"



 אז 3

 שכירבדה לכ תא %%%%% תעמשו ר*מש : לכאה
 ףל בט" ןעמל %%%% ךוצמ יכנא רשא זרלאה
 רשיהו בוטה קדשעת יכ שלוע דע ךירחא ךינבלו
 ףיחלא קדוה' תרירכ' י5פ | + ךיהלא זדוהי יניעב
 שכתוא תרשרל המש אב ?זדתא רשא םכיוגה זרא
 ךל רמשה |! שצראב תבשיו שכתא תשריו ךינפמ
 ןפו ךינפמ םדאמשה ירחא שכהירחא שקנת ןפ
 הלאה שכיוגה ודבעי הכיא רמאל סשכהיהלאל שרדת
 ןכ השעת אל :ינא שכג ןכ השעאו שהיהלא תא
 אנש רשא הוהי תבעות לכ *< יכ ךיהלא הוהיל
 כהיתנב תאו שכהינב תא שםג יכ שהיהלאל ושע

 ! כהיהלאל שאב ופרשי

 תתאבו

11. 

 ותא %%%% םשככתא הוצמ יכנא רשא רבדה לכ תא
 :ונממ *ערגת אלו וילע *ף*אס*ת אל תושעל ורמשת
 ךילא ןתנו זכולח שכלח וא איבנ ךברקב םכוקי יכ
 ךילא רבד רשא תפומהו תואה אבו !תפומ וא תוא
 םכתעדי אל רשא שכירחא שכיהלא ירחא הכלנ רמאל

 וא אוהה איבנה ירבד לא עמשת אל : שדבענו
 זשכיהלא הוהי הסנמ יכ אוהה פולחה שכלוח% לא
 סשכיהלא הוה' תא שכיבהא שככשיה תעדל שכתא
 זככיהלא הוהי ירחא !שככשפנ לכבו שככבבל לכב
 ול*קבו *ורמשת ויתוצמ תאו *וארית ותאו *וכלת
 אוהה איבנהו + ןוקבדת ובו ודבעת ותאו *ועמשת
 קררפ רבד יכ תרמוי אוהה שולחה שכלחא וא
 קכירצמ ץראמ טככתא איצומה שככיהלא הוהי לע

 פשפפתב

 ז. תא , 15%.  רבדה -- םכירבדה 121,101 -- %ארבדה 3
 םככתא -- םככת (0ק.7186 229. | ותא ,136 --ותוא 132, 0
 -- ותא ה 14 -- תא 199. ורמשת -- ןורמשת ז 71 ףסת
 -- ופיפות 153 -- ףיסות 150,152, 103 -- ףסות 1 6 9 9 4

 109,166, 167, 247, 260 ; קנס 168 -- ףיפת 80. | ערגת --

 וערגת 4.

 2. 11ג6 1ם61קו5 0גקטס 1, 1ת 4 2101185 2017910016"

 656, 657 : 1860ף86 1ם םו5 תטתוסז4ס 60תותוהסטתנ), 86 8061 68-
 קוט, ססתקויטוז "16101 תו םכלח 8 19 -- םםלוח 6,

 9, 69: 80. 54. 2 -- םכולח 104,260.  םבולח --ו . 9 דזמ

 129,136--אוהה םכולחה 80 -- םכולח םבלח 4 -- םכולחצ 2.
 ךילא -- ךל 153. | תוא ,זסָּנ, 104,152 -- תוא וא 109 -- אתא

 116.  תפומ --1 , 18 =- תפומה

 3. תואה -- ו .181, 237. | זרפמהו 18.60. | הפלנ -- הכלנ
 הדבענ 109. | ירחא -- הדבענו 1, | םכיהלא 98 170 -- יהלא

 םביחלא 6.7 = םפירחא ,\ ל8- | םכתעדי אל ,446. | אל ,

 4. לא 1"--תא 69. | אוהה 1" ג 132 -- הסנמ יכ אוחהה 71.
 וא ע1: ז04. | לא 2", 104,157. | םכלוח--ו, 17
6%,, ,109 ,108 ,107 ,04 ,80 ,82 ,81 ,75 ,18 

 181,196, 615 ; קנותוס 172 -- םבלוח לח 0. תכולחה , %5

 -- ה 107 --ו,18,181,186.  אוהה 2%--אוה :%0.  הוהי ג"
 ,.179..  םבפוהלא 1% =- םבבבבל לבב םבביהלא 80. | םבבתא 2
 82,166. | םככשיה -- םכ 002. 138 244. | םכיבהא -- םכיבהא

 םכבתא וזוז -- םכיבהוא 167, 1ֶסָּב- | םככבבל -- כ טק. 3
 לכבו -- ו , 4: 5. שככיהלא - - - - - לבב

 5. ירחא -- '. 89. | וארית ותאו עו 80. | ותאו 1*-- תאו
 129 -- |תואו 13,167. | תאו -- ו , 190 -- ודבעתא תאו 9.

 ורומשת ּוָג,זפג- ועמשת ולקבו ,152. | ולוקבב 6%
 107,94,95%- ותאו 2"--ותואו 167,193 --ותַא 136. ודובעת

 13.193. | ןוקבדת --ן .153 -- ד 186 =.

 6. אוהה - - וא ,7- וא -- אאוא 106 -- לא וא
 םכלוח 6, 9: 6, 80, 84, 95, 152, 7% 193: 239:

 260. | םבולחה -- ו ,81. אוהה 2"-- אוה 129. | רבד

 הוהי לע הרס ₪. 3 229. הוהי :"-- הי 170. | איצומה --

 ו 18. | םבירצמ , 9. | ךדופהו 108,136.193. | שכידבע 6

 הדבע ךרדה -- ןמ ךרדה 170. | ךוצ קזותוס הוצ 4.

 הב -- לכב 80. | ררעיבו

 5 ו. פו ש ד.

 - -- ההד תשע - - -- רומש - - - = 8
 - = = ₪ ₪ ₪ = ע"ה - - ---7 דד דחה ה

 בוטהו רשיה - - - - - - = 7 הרדרדה-ה
 = חרק קרח דד - ד ד דד דחה - 29

 שתאא ----ד דה דד --רדדח חד
 = דרק כח חדד דחה דד חחהד 10

 -- חה שדימשה - - - --- ה ַה ההד
 ב ב כ 2 = אא - - - = ההד

 = = קרה חחח חה דה חרד רדר רחרחחח 1

 - -כח ד חה דחה - תא יכ - - - - -
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 --- שעה ךוצמ ----- 7-77 ד 1
 - - וערגת - - - - - ןפפות - - - - - --7 2

 ו - 23

 ו ב ו 4

 - - ההד ההד ה ד ההההה םלאחה - -

5 :4 7 ₪ 0 ₪0 ₪ 0 ₪ = ₪ |( = ₪( ₪ ₪ =( .= 

 ןלוקבו ןורמשת - - - - - ןוארית - - - ןוכלת
 - 7-77 !אבדת -- ---- - - ןעמשהת 6

 -----רידרריירירדד הד שכלחה וא
 --דדדה ד ךאיצומה | ךיהלא - - - - -

 10 א 4. 5 / = 5

 29. רעמש 363 100. 30. םבדימשה -- '
 321. תרובעות 221.  םבהיתונב

 21, 32. יכנא -- (13 ) -- םכהיהלאל נק.146. 127. | 32.ופיסת 09.

 1. םכולח -- םכלחה 6 0,
 2. אבו -- ךילא אבו <. 5. הרפ -- חרס 2

 0 ל וב

 תעפתב

 29. רומש 5. 81, 84, 80,108,111,12ף%,112, 176, 186, 4.
 ו ו  =בירבדה 2 הלאה יז ק.-- תשא 8 2.

 ךוצמ -- םכויה ךוצמ 181. = ןעמל -- ןע 00. 14 -
 ךירחא - - בטיי ק.148 זֶלָג- | בטי 104. | םבלוע דע ,.

 ךשיהו בוטה -- רשיה 129. | ךיהלא , 4.
 29. ךיהלא , 232. = םכיווגה זס. 4 התא ,זזנס- אב-א

 (טק.זג5 9. המש ,18. | תשרל -- התשרל 89
 אתשרל 129. | םכתוא -- ו \ 12 42 6: 0; 14, 17, 18, 69: 75: 0
,1 132 ,120 ,111 ,100 ,108 ,107 ,80,106 ,81 

 1.1 226, 237, 240, 262 ; קז1מס 82, 200.

 םכתא תשריו ךינפמ , 84. | םכתא תשריו , 80.  זרשריו ---
 התשריו זזז.  םכתוא 2,106,158,172, 186,103, 260 ; קזוחס

 2 ז רבשיו =- כב -רבשיו 7

 40. ןפ ,152.  ךינפמ םכדמשה ירחא , 84. | םכדמשה -
 = ןפו ; 69 -- ,  4 שורדת 6

 םכהיהלאל ,104.-- םביהלאל 69,158 -- םכהיהלא 120 -- םככיהלאל
 13,212. - םכהיהלא רמאל , 12%. | םביוגה -- תרא
 םכיוגה 196. תא ,18,1%7 -- 25 6. | םבהיהלא , 13 -- הוהי

 םבהיהלא 184. | השעאו -- א ,\ 84. | םכג ןכ -- םבכג םכג
 ינא -- ינ טק. 4

 40,431. םבהיהלאל -- (22) -- ךמאל , 80. | ןכ --- 7.
 21. ךיהלא - - - אל , 6. | ךיהלא -- םככיהלא 4

 תבעות -- 3 \ 42 9: 18, 10, 12, 112, 150, 191, 242, 2%3 ---

 תרובעות 69. = הוהי -- ךיהלא הוהי 152 -- הוהיל זוז. | רשא
 ושע אנש 0ק.1ג5 176. | םכהיהלאל 1%-- םכיהלאל 9,690 ---
 ןהיהלאל 75.95 -- םככיהלאל 086 184. | תא , 5,9- | םכהינב
 -- םככינב קזנמס 112 -- טק. עג40 12%. | םכהיתנב תאו ,4.
 םכהיתונב 4 60: 54, 89, 136, 152,173, 193: 615, 688; קוס

 91,128. | םכהיהלאל --(7) -- כ,



 תפתפאתב .11

 ךוצ רשא ךרדה ןמ ךחידהל םכידבע תיבמ ךדפהו

 : ךברקמ ערה תררעבו קדב תרכלל ךיהלא קדוהי
 וא ךנב וא ךמא ןב *% %%%% %* ךיחא ךתיסי יכ

 רתסב ךשפנכ רשא ךער וא ךקיח תרשא וא ךתב
 אל רשא םכירחא םסיהלא קדדבענו קדכלנ רמאל
 רשא םכימעה יהלאמ |: ךיתבאו קרתא זרעדי
 ךממ כיק*חרה וא ךילא םשיב*רקה םכיתביבפ
 אלו ול הבאת אל :ץראה הצק דעו ץראה הצקמ
 אלו למחת אלו וילע ךניע סוחת אלו וילא עמשת
 וב  קדיחת :ךהי רנגרהה, גרה כ = + ןילע- הרטבת
 !: קרגרהאב שעה -לכ דיו ותימהל קדנוש%ארב
 הוהי לעמ ךחידהל שקב יכ תמו םכינבאב ותלקסו
 לכו : שכידבע תיבמ שכירצמ ץראמ ךאיצומה ךיהלא
 זרושעל %%% ופאסו'י פצלו ןואראיו ועמשי "לארשי
 ךירע תחאב עמשת יכ ! ךברקב הזה ערה רבדכ
 : רמאל שש זרבשל ךל ןתנ ךיהלא קרוהי רשא
 13.14 יבשי קרא וחידיו ךברקמ ללעילב ינב סכישנא ואצי
 רשא םכירחא שכיהלא הדבענו קדכלנ רמאל שםריע
 14.15 הנהו בטאיה תלאשו תרקחו תשרדו ! םכתעדי אל
 ;: ךברקב תאזה הבעותה התשענ רבדה ןוכנ תרמא

 ז ;.16 םכארחה ברח יפל אוהה ריעה יבשי תא הכת הכה
 ! ברח יפל התמהב תאו הב רשא לכ תאו קדתא

 16.17 שאב תפרשו הבחר ךות לא ץבקת הללש לכ תאו
 ךיהלא קרוהיל לכ קרללש לכ תראו ריעה תא
 17.18 ךדיב קבדי אלו !  דוע הנבת אל עכלוש לת התה
 ןתנו ופא ןורחמ הוהי בושי ןעמל לכרחה ןמ המואמ
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 - ד דחה חד אי ךיפאו ים - =

 = =יכוקוהההי == <, כוכבה הק ו

 אלו ו'לא- - - - ה ד הסויה העל הוס ד
 ב אלא

 - ד ח חחח ןרגהת - - - 7-77 0-10

 השי וו הרש ד'ר ה 7 - - זרנושיארב
 = = רה כ א כ כ החל | כ | הל | הל | תקל | תק | הל ה כ | | רה 7-0

 רו -) - = 0 0 0 ה | כ דקה | | 0 ה | ה | קה | ה הר 7--

 - -₪ 0-0 ₪0 0000 70 = 0 0 0 ה ה 0 7 7-

 5 +. 912 6 א עפ

 [גק. 24 4

 נג. 00. 146.  ךחידהל --י , 109. | ךאיצומה --ו 6

 10024. םכירצמ , 60- תכידבע =- 'ידבע 6.115.
 12. 00. 146. לכו -- לכו אא 6. | לארשי 8%

 ועמשי == ןועמשי 4,100,181, 244: קונמס 101 -- אועמשי 1244,

 129. | ןואריו -- ' . 150 -- ןארל 9 --- | דסק דד

 %ואריו 129 --ןואר"| 81,157, 160, 184, 186,222, 271 4, 283 4 ;

 תטפס 10 -- ואריי| 108, 167,198. | אלו -- ו , 61. | ופסוי --
 הפ סו 106, ב 6% 4 52

2400 (22%,226,227,232 ,107,108,100,111,116,150,167,184 

 2ף1, 260, 264, 270, 688 ; קזותוס 168 --ופיסי 18, 6 129, 2

 196, 244: קזנמס 237 -- ןופסוי 173 -- פםוי (טק. *86. 128 --
 ם חוק. 28. 12% -- אופסוי 1. תושעל -- רוע תושעל ל

 60, 80, 10, 180, 206, 12% 6 . רב דכ ד הזה ערה <

 ערה הזה 109. ערה .110. הוה ;107. ךברקב , 9 --ךיברקב
 13 -- ךברקמ 80, 84,150,196 ; 06 6 -- ךברקאב 1

 13. תחאב !טק.185 5. ךירע-- ךירעשש 0

 247 -- 2 טק. הוהי [טק.ז45 =. ךוהלא

 םכש רבשל 215

 14. םכישנא , 14. | ינב , 100. *  לעילב -- ילב ,6. ךברקמ

 -- ךברקמ רמאל 18% -- ךכרקמ אל 95 -- ךברקמ ל 191 ---
 ךיברקמ ג. | וחדו 18,181. תא ;ף. | יבשי -- יבשי

 ז3,69,1זו,152,167,1סג-- טק.זג 1. םכריע--ץראה זנב

 הדבענו - ו , 159 -- ענו (טק. דג 1סָג. | אל -- אלו 1.

 15. בטיה -- י ; < -- ביטה ג, 10,193. ןוכנ תמא = ןוכנ
 תמא 109. | תמא -- תת שאם טק. 286 9. | רבדה ןוכנ < רבדה

 ןוכנ 1:85.  התשענ רבדה , 190. | הבעותה -- ו \ 5.18. 60,

 109,232--בעותה 1760. | תאזה--ת ,4 ךבררקב -- ךיברקב

 13 -- ךברקמ 9, 80, 95,129 06 5 -- לארששב 2

 16 7 יבשי -= יבשוי 4, 69 , 1

 264-- שי טק. 45 82. | ריעה --ריעה ץראה 152 -- ץראה 4.

 אוהה ,\ 5, 18,166 -- איהה 1,9,13. 17, 2060;
 (סז6 132 -- אוה 0ק. 3. 82 -- תאוה 84 -- תאז 4.

 םכרחה -- ש2רהת םכרחה 89 -- םבירחה 9. התוא 167, 1פָב,
 196. | תאו הב רשא לכ , 80. | ראו 2"-- רשאא לכ תאו גיס

 -- לכ תאו 54. = ברח - - (8) - - םכרחה
 17. תאו 5 14 -- לכ תאו 220. | לכ -- התמהב לכ 80 -
 עפ 184. | ץובקת ף, 84, 108, 239: קומס 168. | ךות , 4.

 הכחר -- בוחר 9 -- הבוחר 4,108,136,112,193. - תפרשו =

 6. ךיתובאו 2.
 ?. םבבתיביבס 221. | | םכיקוחרה -- ) . 66 1.
 9. אל 2%--- אלו 61, 62, 64, 6%, 66,127, 221, 0.

 9. ונרגהת ₪ ונגרהת 61, 62, 64, 65, 66, 127, 221, 364 סט.

 וב , 6. 10. ךחידהל < ךיחדהל 5.
 11. לארשי -- םבעה 4. עורו
 13. לעילב ₪ ליעלב 64, 65, 127, 18, 221. = וחידיו -- והידיו 6.

 יבשוי 64.
 14. תרקחו -- תרקאו 184 -- תרקעו 221. = הבעותה -- ע ,-
 ז 5. יבשוי 61, 62, 16. הוהיל -- הוהי לא 6-

0 
 3 כ.

 7. 00. ;,146. | ךתפי 9. | ךיחא ,136. | ךמא -- ךימא 1
 --ְך ₪ק.146 109. | ךקיח --' 5: 99, 11,181,1ֶסג -- ךיקיח
 1ספ -- ךיקח 2 ספ, 81,107, 167 ; קזנתס 168. | ךער -- ךעור

 1פ3 -- ךעיר 7 136. | ךשפנה -- ךשפנכ יקיחב :09. | רתפב

 49,152. . רמאל , 107 -- רומאל ּופָּב. | הדבענו -- ו , 109 --
 %%%%% הדבענו 82. | םביהלא -- רשא םכיהלא ;. | םבירחא ,
 ףפ. התא -- ת קתוגס ₪ 5. | ךיתובאו +,,,03-

 0 ככותביבפ <- =ככתפיבפ 29% 9
 ככיתוביבס 13, 152,173: 175 -- םבהיתביבס 60, 80 ; קזנגגס 0
 178. . םביבורקה 196, 260. "וא ךילא , 6. םכיקחרה

 --' ;109 -- םניקחרה םכיקחרהו 80 -- םכיקוחרה 1 4, 2

 < 103,260. | הצקמ ךממ -- הצקממ 6. ךממ , 170 -- ךיממ
 13. דעו -- ץראה ז"-- ץראה םבכימשה

 ף. שס. , 16. ול -- אל 80 ; 0186 116. ,  וילא , 170 --

 ולקב 18 -- וילא ולקב 150. | אלו 27--ו ,80 | םוחת -ו \
 1, 6, 19: 75, 84, 107, 10, ו

 1ו81,190,191, 237, 242, 688. | ךניע ,103 -- ךאנע 69. | אלו
 --וגו- לומחת 2, 13, 16, 6, 108, 157, 167, 191, 226 9

 600 ול
 10. סת ,146. לכ -- םכא יכ 7%. | גורה זס. | וניגרהת
 69,109. ךדי ₪16 ךידי 69. | הנושארב וב < וב הנשארב <.
 וב -- וכ 80. הנושארב -- ו , ,,,,,60)
752 ,,,,,,,,, .81.94 ,80 ,75 

2 260 ,23 ,244 ,237,239 ,226 ,176,184,186,186,190,196 

 289 2,, 689. | ותימהל --י ,109. | הנרחאב -- ר , 129 -
 הנורחאב 9: 54,132,152,1773,191; 2%1 ; קתומס 12,168 --נר



 1055 7 א עתתגו

 : ךיתבאל עבשנ רשאכ ךברהו ךמחרו םימחר ךל

 18.19 ויתוצמ לכ תא רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ

 יניעב %%%%% רשיה תושעל זכויה ךוצמ יכנא רשא

 ! ךיהלא ';דוהי

 %אזט

 | אלו ודדגתת תנל םכיהלא ?דוהיל סתא םינב

 שודק םשע יכ :זרמל סכיניע ןיב קדחרק ומישת

 תויהל %%%%% הוהי רחב ךבו ךיהלא הוהיל התא

 ! המדאה ינפ לע רשא םימעה לכמ הלגס כעל ול

 רשא קרמהבה תראו* !קדבעות לכ *לכאת אל

 יבצו ליא + םכיזע השו םיבשכ הש* רוש ולכאת

 ;רמהב לכו רמז ואתו" ן*שידו וקאו רומחיו
 תלעמ תוסרפ יתש עסש תעסשו הסרפ רס*רפמ

 ולכאת אל הז תא ךא : ולכאת התא המהבב הרג

 תרא קרעוסשה קרסרפה יסירפממו קררגה ילעממ

 קררג קרלעמ יכ ןפשה תאו תבנראה זראו רמגה

 תאו ! שכל שכה שיאמט וסירפה אל הסרפו המה

 %%%% %%% %%%% אוה הרסרפ סירפמ יכ ריזחה

 אל שרשבמ שכל אוה אמט %%%* %% הרג אלו

 לכמ ולכאת הז תא* : ועגת אל שתלבנבו ולכאת

 : ולכאת תשקשקו ריפנפ ול רשא לכ שימב רשא
 זס אמט ולכאת אל תשקשקו ריפנפ ול ןיא רשא לכו
 11,12 אל רשא הזו : ולכאת הרהט רופצ לכ : שכל אוה

 010 א 41 אפ 5

 4. תאז -- תאזו 84.  ולכאת -- ו . 69,2%1.;9. הש -- הש ב
 ף5 - השא 2. - השו םכיבשכ 00.18 107.  .םםיבשכ ---
 תכיבשכב 1ף8--(0ק.18. 173--בש טק. 41. 80, )4 -- םבישבכ
 100, 120, 152; 15%; 193: 653 -- םכישבכ טק. 46- 4 השו

 תכיזע -- םכיזעו הש ליא 109. = םביזע -- םביזעו 75, 152 3 קצננמס
14 

 בו רו רמחיו 18, 69,132, 225. - וקאו-=

 וקא 81.  .ןשידו -- * . 170 -- ןושידו 1, 4:9, 0; 17: 69: 84,

 172,108,12%,ד00,160,167,181,186, 103,196, 232, 252,

 288,601, 650 7, 688 ; קזנמס 155, 89 ₪. ואתו טק. 14. סב

 6. לכו -- ו ; 107. | המהב , 157 -- המהבה 84,129.  הסרפ
 166,199 --ה 9: | תעפשו -- תעפושו 5,167 -- ת

 סר ללל | תוסרכ < 10

0% ,1855 ;181 ,178 ,173 168 ,157,158 ,151 ,94,111 :84 

 225, 244, 300, 688 ; קוומס 1:72. | תולעמ 223. התא ,5-

 התוא 193, 260 -- התא או 5- ולכאת -- ו ,-

 7.:ךא , 69. = תא -- תאא 60. | ולכאת אל טפ.,ז4 4
 אל ג", 75,107,ז11. | ילעממ -- הלעמ 10 -- הלעממ 81,

 109. הרגה -- הרג 80.  יפירפממו --ו א 615 --יסרפממו ג%),

 106,181,190 4. הסרפה -- הסרפ 80 -- 555 4

 זירא העופשה 107. 4. 1: העופשה -- העסה 196 -ו 9

 -- העוסשה בתה זזז -- העופשה םה ז:סְק.  למגה -- אאא למנה
 1. | תבנראה -- ה ;196. | הלעמ -- ילעמ 13, 129
 615 -- תלעמ 227,239 -- ה ק.זג8 22%. - הרג ,ופוו

 המה קמתוס םכה 190. אל 27--אל 120. | !סירפה --ו%
 -- הסירפה קוגס 161 --ן [0ק.18. 100. | םכה --המה 4

 8. יכ 80. 9 אוה ג", 0,176. | אוה אמט הרג אלז , 4.

 הרג -- הרגא 4 םככל אוה אמט , 4. אמט -- םכיאמט

 99. אווה 2". 155 -- ₪88 18.  םכרשבמ -- םככרשבמ

 ולבאת -- ל נק. תג זז. םכתלבנבו -- םכתלבנ תאו 240 --

 שכתלבנמו קזומוס 4.
 9. תא -- תאו 9. ולכאת 1%-- לכאת אל -

 רשא 2%-- ןיא רשא 150. | ולכאת תשקשקו -- םכימב תשקשקו

 ולכאת םכתא םכילחנבו שכימיב 107. | ולכאת 2*-- ולכאת אל
 100 3 קוס ף, 10. תשקשקו ולכאת , 5.

 לב

 10. לכו -- ו , 150 -- לכבו 107 -- לכו ת 2 ו

 אל ,9 ולכאת -- ו , %-
 11. רופצ -- ו \ 75: 80, 173, 181, 244-- רופיצ 193.  הרוהט

 זו 16, 17, 19, 69, 75, 80, 81, 107,108.,84,ז0ז1)

2 ,18 ,+ 21 1 

 244, 248 249, 251, 200 ; קזוזוס 3,94, 170, 389 ₪ -- רוהט .

 רוגי -- רוגת

 ךיתבאל -- * \ 5 -- ךיתובאל ,

 5 כ ₪ ט

 ו ו ו ו

 = - בוטהו - -- 0-2 77

2 6 

 שאדק - - - - 7 7-7 77 הד ההרה

 = - - ךהלא --------ררד ה הרה

 =----- תואזו - - - 5 5 - - ולכאת - -
 יי עו וכ

 ו - יאתא ןושידו וקאא - - -
 - --ררדירררריררידרדחה זרסירפמ

 : = = 6%%%%% - - - - !כ%רפממו - = = הלעממ

 -רה חח ה ה חח ה ח חח ה חה החד %סכה

 הסרפ עסש עפשו - -- ------7 דחה

 ה תומס רוק אל הרג אוהו
 --רררדדהדה תאו -- --7-77הד

 5 ג וז ג

 17. ךיתובאל 62.

 . ודדגתת -- ודדגת 14.

 . הלונס 61, 62, 64, 6%, 127, 2.

 . אל 518 -
 . וקא -- וקאו 61, 221, 670 -- !קע 464 0.

 יאתו 61 -- יהרת 2:
 שככה --- ו 1 62 0 0 60127100 22
 :-רעסשו ₪ תרפעשו 66. 0 תולעמ 62,181, 1.

 ..הלעממ -- ילעממ 62, 6%, 127, 183, 670. =! יפירפממו 1
 64, 127,184,6%.  הלעמ --ילעמ 61,127. הרג 4.

 . עסש -- עסשו 66 -- עמשו 463 100.

 ככל -- ךכל 0.

 4. המהבה -- המיבה 64.
 יאת [סעוש6

 ₪ שר 3 ₪ =<

 ו ור -תכ---ש

 הק כפה.

 שאב -- רשא שאב 107 -- ת.ז" 1 התיהו

 אל -- אל רשא 4.
 9 ברחה = - < - אלו אלו -- ו \ 95 181, 4.

 המואמ , 84, 109,178. | בושי --ו 13 -- ביטי 109. | םכימחר
 -- םבמחא 286. - ךמחרו , 75 -- ךמחירו 9 : קזתס 0

 . ךימחרו 10. = ךברהו 159 -- ךיתבאמ ךברהו גזג. | רשאכ
 ךיתבאל עבשנ טק. 286. 2.

 152,193 --ְ] קחס כ 5
 19. לוקב -- לוקב חאב 1זֶפָג- = רומשל 2

 (ס6 82. - לכ ג 69.- - .ויתוצמ --' . 5 --תוצמ 136 -- ו
 טק. 28. 129. ךוצמ . 125. | םכויה ,7. תושעל -- א תושעל

 3. ךהלא -- (7) -- רשא

 ו - 95-

 קזגתס היהו 0.

 1. הוהיל -- הוהי הוהיל גז1. םככיהלא -- ךיחלא קווחוס 9 --
 םבכ 2.285. 7%- :ודדגתת -- ודגתת 1 --- ודדגת 196, 232 --
 גדדוגתת 17, 84, 132, 101,103, 244, 247, 260 0, אלו טו

 84. ןיב !סע ןבמ 107. | םבכניע 1
 1,2. שודק - - - םככיניע טק. עצג\

 2. יכ , 80. | שודק --ו . 13.18. התא עו 80--םכתא 0,
 ףיהלא -- םככיחהלא 80. \ ךבו -- ו 5, 80. | הוה -- ךיחלא הוהי
 9, 107, 52 206, 2%2 ג קעווחס 38 5. תויהל -- ל א

 גק. ד80 10% -- 18%. ול .223. - הלוגפ 7
' > .135 006! ( 100,152,226,212 

 1. לכאת -- את טק. 14 4

.3 ,232 ,181 

 הבעות -- ! <.



 תתתב

 ! קרינזעה **ו סרפה **ו רשנה *% שכהמ ולכאת
 ; קרנימל קרידהו היאה תאו הארה או
 תראו סמחתה תאו הנעיה תב תאו : ונימל ברע
 %%% סוכה תא* ! והנימל ץנה תאו %*%** ףחשה
 תראקה **ון +! תרמשנתה **ו ףושניה תראו %%%*

 הפנאהו הדיפחה *%%ו : ךלשה תאו המחרה תאו
 ץרש רכו =: ףלטעח **ו רפיכודה **ו הדנימל
 ףוע לכ :%%% ולכאי אל שככל אוה אמט ףועה
 רגל קדלבנ לכ ולכאת תל |! ןלכאת רוהמ
 ירכנל *רכמ וא קדלכאו קדננתת ךירעשב רשא
 ידג לשבת אל ךיהלא הוהיל התא שודק כע יכ
 ךערז תאובת לכ תרא רשעת רשע :ומא בלחב
 קדוהי ינפל *תלכאו :! קדנש* קדנש הדשה אציה
 %% ןכשל %%%%% %%%% רחבי רשא םכוקמב ךיהלא

 זר*רכבו ךרהציו ךשרית ךאנגד רשעמ שכש ומש
 ךיהלא הוהי תא האריל דמלת ןעמל ךנאצו ךרקב
 ללכות אל יכ ךרדה ךממ הברי יכו ! ימיה לכ
 קדוהי רחבי רשא שוקמה ךממ קחרי יכ ותאש
 : ךיהלא הוהי ךכרבי יכ שכש ומש *% כושל ךיהלא
 שכוקמה לא תכלהו ךדיב ףפכה תרצו ףסכב התתנו
 לככב ףסכה התתנו :וב ךיהלא הוהי רחבי רשא
 לכבו רכשבו ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא
 ךיהלא הוהי ינפל שש תלכאו ךשפנ ךלאשת רשא
 אל ךירעשב רשא יולהו : ךתיבו קדתא זרחמשו

 פפה.

 10, 20, 21. רשא - - (10) - - אל טק. 7 1

 20. לכ -- לכו 4.
 21. אל 1%-- אל לכ :07. | ולבאת --ו 4...

 הלבנ 0. 146 9 -- הלבני 107 -- הליבנ 4; 7 1209
 1%0,167,1פ1,196. | רגל -- רגלו 106 -- קחתס רנה <.

 הננתת --הנתת 106,111,116,227,4,89,9%.  ירכנל - - הלכאו

 4199.  הלכאו -- תלכאו 1. | רוכמ 4, 6,16,17, 60, 89
 108,120,112,116,1ף0,167,181,186,103, 226,232, 4 249.

 251: 253, 200,61ף ;' קוס 107,168. | לכ, שודק -
 ד

 22. רשעת רשע עפ 10ְק. | תאובת --ו , 109 -- תאובת מה

 84. - ךיערז 13. אצויה 4, 13, 84, 100, 132, 167, 260, 9
 680. | הדשה -- הדשה דשהב 7% -- ד טק. 28

 הנש 1%--הנש הנשו 1%. | הנש 2"--הנשב 10, 12 ' (סע6 6

 24. בסל ,60.-- - הק ה-45 20, קב, .םוהב ,ממ
 רחבי רשא םכוקמב ,111. | םכוקמב -- םכוקמב ונלכאת 84 =

 םכוקמב התא 196 -- םכוקמה 282 -- וקמב (טק. :31- 4

 ומש , 252. = ךשרית ---י , 9, 10, 125, 167, 674 -- ךשריתו 17
 132 -- ךשורית 4, 120, 152, 103, 680 -- ךשורת 18. | ךירהציו

 4: 9 12,100 7פ,120,ד52,136. יררפבו =-- תורובבו 13.

 674 -- תורכבו 170,186. | דמלת , 232. | האריל --ה ,9.
 תא ,;9. | םבימיה - - (6) - - ןעמל ,3-

 24. יכו -- ו \ 69, 129 136, 151, 196, 244, 0.

 ףרדה רבדה .ן29- | אל -יכ 103 יב רצ

 ותאשמ 80 -- ותאשא ף -- ותיאש 69. = קחרי -- קחרי אל =.
 םכוקמה , 1. | םבושל --1 ,129. = ומש -- ומש תא 4
 ךכרבי -- כ ,6. = ךיהלא , 9- | ךיהלא - - - - - םבושל , 2
 2%. 00. ,1ף3. | ףסכב התתנו -- תתנו ףסכב התתנו 0.

 התתנו -- ה \ 75, 8110,
 680 -- תתנו םכש ומש תא םכושל 69. | ףסכב קגנגס ףסכה

 0 תררצו -- תררצו  ךדיב 69 -- התרצו 84, 89, 4-

 תכוקמה --ו 13. ךיהלא ; 0.
 26. התתנו -- ה \ 5, 69 10 111, 120, 184, 186, 680 ---=

 א תתנו 6. ףסכה -- ףסכה תרא 84 -- ה טק. 14 7.

 ךשפנ 2" -- (6) - - רקבב ,193. = ןאצבו , 69 -- ןצאבו 4.
 ןייבו -- ו. 4, 181, 674, 6. לכבו -- ו . 84. | ךלאשת--ך,
 109. | ךשפנ 2%-- ךישפנ 11,16. | םבש ; 69. | הלא 9
 100,18% --לא 60. התא -- התא ךיהלא 9. = ךתיבו -- ךיתיבו

 ספ, פג -- ךיתבו 13, 69 -- ךיתיב 1.

 27. ךירעשב --' , 151--7 674.  ונבזעת אל 9

 -- וניבועת 13, 193 -- ונבז טק. 2

 ךרדה --
 ותאש ---

 ונבועת

 כ א , זט

 %%%9%9% היאה תאו האדה תאו 11.14 לכ זראו

5 
16 

7 
18 

0 
20 

21 

27 

33 

24 

-5 

 0 א

5 1. 1500 
 ! ;רונזעה תאו סרפה תאו רשנה תא

 תאו סוכה תאו! **%%*%* ץנה תאו ונימל ףאשה
 זראקה תאו : רמשנתה תאו ףושניה תראו ךלשה
 2-2-- הדיסחה תאו :%%%% %%* המחרה תאו
 ; ףלטעה תאו זרפיגאדה תאו - - -

 ; שכהמ ולכאת
= = == == ₪5 ₪ = 5 = ₪5 ₪58 == 5 ₪ 

- == = - 

- > = ₪ ("" 

 =: קא == שש = 5 שש (המ) < פע 5 יי כ ה וכ

 -יש = -- ותלכאו !הנשב
 תא ןכשל ךיהלא הוהי רחב%

 0 ה ו 0 6
 -₪- 5 = שש = = == רייס ה יי ו ור ב הב

 -- .2 ₪ == = א-ת | ו 1 רד דש ו

 באש 0 2 | =ש4/  ==ש) >==  . חשה | מש |שמפ| | אממ | אעמ) ב החמאב שאמא | הספ \ | מאנה ששי

 שש שה כ, | ו קי ה ה

 =- = בש ב שש בש של |

 -=- - -- - - 2 = כ = == = ₪ ה-0 -

 5 ג צג

 12. הינועה -- הינואה 6% 13. היאה -- היעה 1:
 1%. הנעיה -- הנעי 299. | סומחתה 62, 64, 65,127.1893: 1-

 ףאשה -- ףחשה 62: 64 65" 7% 183, 1.
 16. ףושניה < ףשוניה 221 -- ףושנפה 4

 = ה 7-
 02 ה - הפ 4. ו תפיגדה -- ד , 64 -- תפיגודה 2

 1 27,197: 364, 593 7- תפגודה 183 -- ', 3-
 19. לבו -- ו , 62, 66, 181, 76.

 2. ךינגד --' ,62, 64, 66, 127, 221, 670 -- ךניגד 6% -- ךנגיד
 504. = תורכבו -- תורוכבו 64; 6%, 127 -- ררוכבו 66 ---

 תרוכבו 2.
 2%. ףסכב -- ףסכה 6%. וב ,5- 26. ןייב -- ןיבו 5

 27. הל -- ול 62, 64, 65, 66, 127. 221, -

 התפעתעת.

 צב 600 12-18 0/0007 20707 023
 רשא , אל , רשנה םכהמ !0ק. 4%

 סרפהו רשנה < רשנהו סרפה 109.  סרפהו --ו 9 - ס ,76-

 הינזעהו -- / -95 . 
 13. הארהו -- האדהו 1 2 664 קצותס 478,618 ג; 6

 612,620 -- 9% היאה תאו -- היאהו 0, הידהו
 186, 499, 567: 633 -- הידו 155 - הידהול

 14. סת 6. | תראו--ו 189: תטמס 4. | ברוע 9. 1%
 15 186,193- ונימל -- הנימל קענתגס 84,905 ; (סזצז6 4.

 1%. ףחשה -- ש טק. 245 ץנה -- 1 6א00מ1. טק. 45 9

 --ץ ₪ק.1ג5 4,101.  והנימל --י 129 -- והני טק. 5
 16. חרא -- ראו 1: 5: 9; 13: 17: 75: 94: 89: 95 0
 112,150, 152, 167,181, 226, 220, 244, 248, 249, 0% 615 ג
 קונוחס 10, 168, 389 23 (סת 136 -- תאא 94,135. סוכה -
 ךלשה תאו סוכה <. תמשנתהו ףושניה תאו < תאו תמשנתהו
 ףושניה 196. | ףושניה -- ףושניה ההו 129 --נ* נק. 186. 76 --
 ה קת. 46 4. תרמשנתהו - ו , 168 -- תרמשנתה תאו 4

.5 14 7 -- 6 :120,132 

 17. זדואקהו -- תאקה תאו 4 -- תא טק. 0.
 המחרה -- המחרהו 69,109. - ךלשה תאו 0ע. = -
 תראו 2*, 69.  ךלשה -- ךלשהו 69 -- 066 החלשה 7.

 18. תפיכורהו -- תפיבדהו 170, 232 -- ' ; 181 -- תפיכודה תאו

 4. ' ףלטעהו -- ףל טק. 4 24
 19. לכו --ו 29.75.  ץרש .9 -- + טק. בבל ,

 112 -- כ !0ק.246 100, ןלכאי-= | ,173 -- אלכאי 12.-

 תראו



 זה. 27

 שלש הצקמ ! ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ ונבועה
 אוהה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא איצות זםכינש
 הלחנו קלח ול ץיא יכ יולה אבו : ךירעשב *תחנהו

 ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו םכותיהו רגהו ךמע

 ךאדי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל ועבשו

 !: קרשעת רשא

1 

29 

0% 

 ₪ א

 12  הטמשה רבד הזו \ הטמש השעת זכינש עבש ץקמ
 שגי אל והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש

 תא :הוהיל הטמש ארק יכ ויחא תאו והער תא

 ! ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו שגת ירכנה
 הוהי ךכרבי ך*רב יכ ןויבא ךב היה אל יכ ספא
 קרלחנ ךל ןתנ ךיהלא קדוהי רשא ץראב %%%%%

 ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש שכא קר ! התשרל
 יכנא רשא זראזה קדוצמה לכ תא תושעל רמשל
 לבד רשאכ ךכרב| ךיהלא הנה" יב כה ךוצמ
 תלשמו טבעת אל התאו זכיבר םכיוג תטבעהו ךל
 ןויבא ךב היהי יפה ולשמי אל .ךבו פרר (כהגב
 קדוהי רשא ךצראב ךירעש דחאב ךיהא דחאמ
 תא ץפקת אלו ךבבל תא ץמאת אל ךל ןתנ ךיהלא
 ול ךדי תא חתפת חתפ יכ :ןויבאה ךיחאמ ךדי
 רמשה ול רפחי רשא ורסחמ יד ונטיבעה ט*בעהו

 הב*רק רמאל לעילב ךבבל שכע רבד היהי ןפ ךל
 ךיחאב ךניע קרערו קרטמשה זרנש *עבשה זרנש
 ךב היהו הוהי לא ךילע ארקו ול ןתת אלו ןויבאה
 ול ךהתב ךבבל* ערי אלו ול ןתת ןותנ |! תצטח

 תעפב

 < 4. ךל <- (14) -- ספא 5 7%:  הוהי ךכרבי ק. 3
 הוהי ג*-- ךיהלא הוהי 109, 181,184: קנווס 389 2 -- הלא הוה*

 95.  רשא -- ןתנ רשא זנ= ןתונ 167

 5. םבא קר ₪ קר םכא 4. עומש -- ו \ 1 2 43 56

2% ,100% ,108 ,107 ,105 ,104 :99 :95 :94 :80 ,81 :80 :75 

6 ,120,132,116,150,1%1,152,158,168,170,17%6 

+ 260% ,253 ,252 ,261 ,244 239 ,270 ,220 ,22% ,196 

 הוהי , 680. | ךיהלא , 100,110. | רומשל ס, 60, 84, 167, 6

 זרושעל -- ו , 80,186 -- תושעלו ף, 181, 674 -= תושעלא 6
 לכ ,170. | הוצמה --ו 4. | תאזה , 7.

 6. הוהי -- םכוחר פג. = ךיהלא . 81. | םםיבר =- -> התאו
 69. - תלשמו - :- התאו 103. | שבעת =- םכיבר םכיוג טבעת
 170 -- טובעת 1,108,120,674; קעוננס 4. תלשמו -- ת ,-

 ךבו שניבר םכיוגב 1טק. = םביוגב =- ב , 89; 4
 7. ךצראב --(7) --יכ ₪0ק.130 15%.  דחאמ קזותמס ךיחאמ

 103. | דחאב ךיחא , 7%. = ךיחא -- ךיחא מ וסֶס. | דחאב -
 תהאב 10:. | ךצראב , 6,18,128,178 -- ךתמדאב (סעפ<

 ךל ןתנ ,136. | ןתנ , 19 -- ןתונ 95, 120: 674. | ץמאת ---

 ךרי תרא ץפקת אלו ךבבל תא -- אלו ךדי
 בבל תא ץפקת 18. | ךבבל תא -- ךבבל תא ךידי :%2. | אלו
 -- א .170 -- 08 88. | ץפקת -- ץופקת ףוצקת זסָּג -- ץופקת
 6, 6, 108, 109,129,196, 674. ךידי 6, קזוממס 680. ךיחאמ

 -- ךיחאמ א 8. ןויבאה -- ו ,.
 8. ודותפ 132, 239, 247 ; קזנמס 60. | תא -- א טק. ג:

 ןל 1%, 260. שבעהו --ו, 226. ונטיבעת -- ' . 5, 16, 69, 81
 ףְפ, זגס,1וז,167, 22%, 247 -- וניטיבעת 13 -- ונטיבעת בעת
 נסְק. | יד עט יל 6. | ורופהמ 4: 9 13 67

.04 ,674 2 .196 

 ף. רמשה -- ה טק. = 4 ךבבל םכע 9. לעילב

 הברק רמאל ₪ק. 45 לָפ. | לעילב ₪ק.תג80 155. 674. רמאל

 -- רמאל ק 81.  תוש עבשה , 69, 80. .עבשה -- עבשה משה

 ז88. - הטימשה 4, 60, 80, 84,107, 674.  ךניע \ 95 -- ךיניע
 80,181. אל -- 442 ארקו -- \. 13 -- תארקו .

 ךילע -- ע וע. 8. 105.

 10. ןותנ -- ו \ 2 3: 4 6. 9; 16, 60, 7%, 80. 7
 1ס8,10ְמ,111,129,151,168, 16, 22%, 226,261, 252,680 %)

 69. ול 2" - -- אלו 9. אלו ,2ָג -- לאו : -4

 תא ל ץמאת 1.

190 

 ז

 01 א.

 %כו

 5; תו 2>1יט

 = - +4ץקמ - = כר א-ה ל ₪ 5 הל ב 5 ₪ ₪ ב

 איהה - - - - = - -.5 - ₪ - = אאצות - - <
 ו יהב רש = שנ ד ותחנהו

 [ הו == = = יפו ₪20 40 0 ה לה -7-

 -- אשו - - - - אשמ - - - - ט*מש
 וה יו 2 2 שש תאא

 0 והב בו כ =וכ"ש ב =

 ו - - - - ךיהלא
 ו, - ב

 -, 0 - אץרךאב -- 25 תחאב = =< - = =
 יש
 רה ו

 ----רדררררדיידידדח ה טיבעהו
 הבורק - ---------רררדדדרדה
 ---ד-רדירדידדחהה העבשה - - -

 -- 7 7 ךבבלב ------ - ןאתנ - - - -

 5.0. )ב

 28. איצות 29. ךיהלא 65

 2. שיגי 62, 64, 66, 1
 3. שיגת 62. 64, 6%, 60, 127, 4 4. ךכרבי ,

 5. עמשת , 65. | תושעל -- תושעלו 64, 04.
 6. טבעית 7. 7. ךיהלא , 5%

 8. טיבעהו -- ו \ 62, 6%, 221, -.

 ף. לעילב ₪ ליעלב 62, 64, 65, 66, 127, 181, 15.
 העבשה -- עבשה 1891, 2. ןויבאה -- ו ,4

 10. ןותנ 127. | ךכרבי -- ךרבי 127. = ךידי -- ךיארי 7.

 - יבמ ב צצה 5 ב 0 כב כ 3 ג נג ב ב כ גט כ ג א בננ כ-נמ כ כ כג בכ בכ שה טבק ה

 תפלפב

 28. איצות -- איצות השעת זז --ו , 18. לכ 6.
 רשעמ -- ר ק.146 15%.  ךתאובת --ו,18,107.  אוהה-+
 איהה 1,9.13; 17, 94, 107,129: 132, 152, 101, 220, 260 4

 680 ; קונוס 4, 80 -- תיעיבשה 650 11. | תחנהו -- ת . 17 --

 התחנהו 4.
 = 2. אבו -- תאבו 107. = יולה -- רשא יולה 10. | ול

 ךמע 150.  הנמלאהו םכותיהו רגהו -- הנמלאהלו םכותיל רגל 230.
 =בתיהו 146. | הנמלאהו -- ה 2" ₪ק. 4 99. | ךירעשב רשא
 190 | ועבשו טק. 80 104. | ךדי השעמ 177. | ךדי --ךידי

.0 ,248 ,181 ,80 ,18 ,1 

 1. ץקמ קמתס הצקמ 99. םבינש ,109. | הטימש 4,600
-674 ,226 ,167 ,120 ,95,107 ,91 

 2. הזו -- הו אאאא 1ֶפָב. | הטמשה ,, 9 -- הטימשה 69 4
 95,129, 674-- הטימש 197. \ טומש -- ו 20

 136,170,181,196. לעב קוגחס לעמ 80. | ודי, 109 -- תא
 ודי 69 -- סוס ידי 110. | השי ; 6. | אל -- אלו 1
 11,228 קוותס 15%.  שגי -- שיא שני 116 -- שוגי 90-
 "ויחא תאו ,167. | תאו --ו , 5,18,150, 228. | ארק -- ארקא
 106. | הטמש -- הטמש א 75 -- הטימש 4, 69, 9,

 הוחל ,2
 4. שוגת 167, 226, 689. | רשאו <-- רשא תראו 120,112--

 4 תרא 2", 18, 84,100,107 -- הוהי תאמ
 טמנשת -- טמפת 239 -- שמשת 2 ךדי -- ךירי 7%

.0 ,167 ,152 ,132 ,108 ,107 



 ו

 זככב -ךיהלא קדוהי ךכרבי דזה רבדה ?ללגב יכ
 ןויבא* ילדחי אל יכ + ךארי .חלשמ לכבו ךישעמ
 חתפת חתפ רמאל ךוצמ יפנא ןכ לע ץראה ברקמ
 רכמי יכ : ךצראב ךנאיבאלו ךינעל ךיחאל ךדי .תא
 זכינש שש ךדבעו קרירבעה וא ירבעה ךיחא ךל
 יכו + ךמעמ ישפח ונחלשת זר*עיבשה קרנשבו
 קינעה : קיר ונחלשת אל ךמעמ ישפח ונחלשת
 הוהי ךכרב רשא* ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת
 ץראב תריה דבע יכ תררכתה :ול ןתת ךיהלא
 תא ךוצמ יכנא ןכ לע ךיהלא הוהי ךדפיו שכירצמ

 אצא אל ךילא רמאי יכ היהו : שםויה הזה רבדה
 : ךמע ול בוט יכ ךתיב תראו ךבהא יכ ךמעמ
 ךל היהו תלדבו ונזאב התתנו עצרמה תא תחקלו
 השק אל* !:ןכ השעת ךתמאל ףאו םכלוע דבע
 רכש הנשמ יכ ךמעמ ישפח ותא ךחלשב ך*ניעב
 'ככב ךיהלא קדוהי ךכרבו שכינש שש ךדבע ריכש
 ךרקבב דלו" רשא רוכבה לכ :קדשעת רשא
 דבעת תצל ךיהלא קדוהיל שידקת רכזה ךנאצבו
 ינפל : ךנאצ רוכב ** זגת אצלו ךרוש ראכבב
 רחבי רשא שכוקמב הנשב הנש ונלכאת ךיהלא הוהי
 רוע וא חפפ זכומ וב היהי יכו + ךתיבו התא הוהי
 : ךיהלא קדוהיל ונחבזת אול ער םומ לכ *%
 ! ליאכו יבצכ ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ךירעשב
 ! םכימכ ונכפשת ץראה לע לכאת אל ומד תא קר

 עב

 קינעת ,. 84 -- 9,132.136/  --' ₪ק.ז48 4. | ךנרגמו -ו ,
-- 2%3 ,247 ,22% ,186 ,168 5 ,+ 1 

 רג ₪ק. 46 1ף0 -- ךנרוגמ 674. | ךבקימו -- ו 674. | רשא
 ספ 107 -- א (0ק.ז45 102. | הוהי ךכרב < ךכרב הוהי 7.

 ז 5. תרייה -- התייה 1. | םבירצמ ץראב , 132 -- רצמב \.
 םכירצמ -- םםירצמ צ יכ אב 120- - ן

 16. ךמעמ --ךמע 136 -- ךמעמ ישפח 247. | תאו קנותוס לא
 674.  ךיתיב 13,109 : קממוס 80. יכ *-- 'כ) 196. ול בוט
 ₪ בוס ול 84. = ול-- ךל + |

 17. עצרמה -- עעצרמה 129. | התתונו -- ה ,\ 15, 18, 6
,226 ,186 ,175 ,170 ,160 ,12 ,10 ,108 ,107 ,10% ,80 ,81 

 601, 674, 680. | ךל 58 10. | דבע 7.
 18. אל - אלו 24 ךניעב . 253 -- ךיניעב 1, 2, 1, 6 15

2,, ,,,, ,1089 ,95 ,84 ,81 ,80 ,69 ,17 

 158,173,176.179,181,184,186,190,1ף3,196, 221,226, 9

 251; 200, 674, 680 ; קזגותס 4, 103, 107, 139, 172, 17% ---

 ךאניעב 3. | ותא -- וא 1,129 -- )תוא 112,167. | ישפוח
 674. - ךמעמ , 69- | רבש עפ 196 --ר 0ק.18 150 שש

 תגק.ז8: 1. - לכב קונמס לככ 6.
 19. רוכבה - ו . 69. | ךרקבב -- ךרקבב ב 75 -- ק

 244.  ךנאצבו -- ב , 69. = רכוה שידקת < 80. | שידקת --י.
 2%1.  דובעת 674. רוכבב 4, 6, 17, 69, 80, 84, 95*: 9%

 100,132,150,152,157,181, סב, 196, 210, 220, 247 2
 674, 689 ; קונתס 94. | ךרוש -- ו ; 18, 80 19

 168, 688 -- ךרוש ךנאצ 69 -- ךירוש 13,674. | זוגת 0
 84, 108, 109, 2 31 193: 4- רוכב  -ו

 5, 16, 75, 80, )9, 109, 0 136, 220; ךנאצ --ךינאצ

 13,162 -- ךאנצ 4.

 20. ונילכאת זָג- הנש --הנש דחי רוהטהו אמטה 6.  ךתיבו
 --' . 69 - ךיתיבו 6,133, 109, 158 -- ךיתבאו 80 -- ךיתבו 4

 45 היהי 6 ןכשל 16,11 ל 1.
 21. יכו -- | , 120,151 --יכ םכדק 4.

 גת. דג. 1:0. | ןב 215 :07. | ןא לנפ 4

 וניחבזת 69. | הוהיל פ55 זזס. | ךיהלא , 1.
 22. ךירעשב --י . 181. | ונלכאת

 רהטהו 17,226 -- רהטהו ףדחי 4

 יבצבי ד 2. וידחי 4: 0, 18, 60 84, 106, 120, 181, 101,
 674, 04. יבצכ -- איבצכ 4. 4

 21. קר-- קרו 69. | תא ;129. - ומד -- עומד 1:
 לכאת -- ולכאת 1, 4, 69, 84, 152, 226. | וניכפשת 4

 74 םבימכ , 228 -- םב טק. 40

 וא חפפ םכומ וב

 ַלָכ -- לכו 4
. 

 רוהטהו =
 יבצכ ודחי -- ונלכאי ודחי

 פו ש ו
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 ןויבאה - - = - - - חו == .

 = == < < - ךניבאלו - - - - - - 0%

 וכו ושש 1%- < = 7 ₪ תריעיבשתו-ו מ =

 הורי ( כיכר = =

 ₪ =י= = שאכ =( = ו = ו ו -

 תי רש ה עדת לש 20 0 א ₪ דריה יה ךיניעב

 --ידררהדדה תא --- ----7 רוכבב
 רחב% - - - ד חה חה דחה ]777

 >< כ ה ו | - תו תוהה ה הוה בוא ₪

 6 ץ ג ₪

 12. תיעבשה ישפח -- השפח 221. -

 11. ישפח -- השפח 1. םכיקר < םככיר 65, 6 7.

 1%. ךיהלא הוהי ךדפיו , 66. | ךדפיו -- ךרפהו 7.
 16. יראו -- זדרא| אאא א א אאא 2

 18. הנשמ -- ינשמ

 20. הנשב הנש ,-.
 21. ונחבות -- ז 7.

 20, 21. יכו : ךתיבו ,
 23. ומד תא -- םכדה

 00 מ ב צצו צד צב צל

 תת.

 ערי -- ר* 0. 46 2- ול 2%-- הוהי לא ךילע ןורקז תרא
 %%%%%א%%% 193. | ללגב -- תבא ללנב 86 -- ללגכ 7.
 פדה ,7- הזה --ז טק. 0 ךכרבי -- י

 120. | ךישעמ -- ' \ 3:15:17: 19: 67: 60, 82: 93, 05, 99, 9
,+ ,,,,, 1 
256,267 ,169,172,176,178,185,190,191,200 

 270, 282, 284, 288:1, 001, 615 : תטנתחס 1.
 חלשמ -- חלשמ עמ 15% -- ד חלשמ 109. = ךדי -- ךידי

16 2 ,,, ,109 7 7 ,81 ,80 69 7% 

.6 ,244 ,196 
 10,11. ץראה -- (9) - - לבב ,.

 זז. ךצ --(120:- יב א95. 5-2 םפא 107. אל
 690. -ןויבא , 189 -- ןויבאא (ה 64.) 136. | חתפ -- חתופ

 139 -- חותפ 89,132 7 61% : הטתס 4 תא ,-
 ךינעל -- ךיינעל יבאה 109 -- ךיינעלו 129,196 -- ךינעלו ג
 קזגזמס 155 -- ך"נעל +9, +,

 226, 220, 217, 260, 674 -- טק. = % ךנויבאלו 1
 11.17.18, 69. 81, 84, 31 ,,,,, 

 103,196, 226: 244, 251, 300, 615, 674, 680 ; קזומוס 2,
 ךיצראב 3.

 12. !ב == כו 2

/% 

 ךיחא , 0, ירביעה 4. וא
 הירבעה 15 1: היירבעה 69 -- הירביעה 674. | ךדבעו -

 שכינש ךדבעו 199. | תעיבשה --' ; 94 -- תיעיבשה 1:
52 ,,;, ,95 ,84 ,81 :17 ,9,123 

 167,168,181,186, 220, 244, 264, 61%, 674, 688, 689 ; קנווס

 389 5 -- יעיבשה 75, 109 -- תיעבשה 18 --שפח תיעיבשה

 ונחלשת -- וניחלשת 69, 674 -- ונחלשי :קזוומס
 13. ךמעמ - - יכו , 84,107,109. | יכו -- ו , 4 וניחלשת

 69.  ונחלשת ?2"-- וניחלשת 69 -- ונהלשי קגווגס 4

 14. קינעה -- * \ 1. 4: 9: 123, 14, 17,19, 69, 91, 5, 7

71 + ,108,100,126,120,132,136 

.04 ,674 ,260 ,263 ,252 ,227,244 ,173,178,181,184,196,226 



 0 שי 1.09 ל

 א דנ ד ית

 ךיהלא הוהיל חפפ תישעו ביבאה שדח תא רומש
 םכירצממ ךיהלא קדוהי ךא'צוה ביבאה שדחב יכ
 זכוקמב רקבו ןאצ ךיהלא הוהיל חפפ תחבזו : הליל
 ! וכש ומש %% ןכשל %%%%+% קדוה רחבי רשא
 וילע *לכאת כימי זרעבש ץמח וילע *לכאת אל
 זכירצמ ץראמ זראצי ןוזפחב יכ ינע שחל זרוצמ
 ימי לכ שירצמ ץראמ ךתאצ זכו תא רכזת ןעמל
 כימי תעבש ךל*בג לכב ראש ךל .הארי אלו :ךייח
 ןושאארה פכויב ברעב חבזת רשא רשבה ןמ ןילי אלו
 ךירעש דחאב חספה תא חבזל לכות אל% :רקבל
 זכוקמה לא שא יכ :ךל ןתנ ךיהלא קדוהי רשא
 %% טש ומש ** ןכשל ךיהלא קדוהי רחבי רשא
 ךתאצ דעומ שמשה אובכ ברעב חספה תא חבות
 הוהי רחבי רשא זשכוקמב תלכאו תלשבו : סכירצממ
 תשש ! ךילהאל תרכלהו רקבב זרינפו וב ךיהלא
 קדוהיל תרצע יעיבשה פויבו תרוצמ "לכאת ימי
 קדעבש |! %%%% קדכאלמ %% קרשעת אל ךיהלא
 ילחת קרמקב שמרח *לחהמ ךל רפסת זר*עבש
 הוהיל תועבש גח תישעו : תועבש העבש רפסל
 ךכרבי רשאכ ןתת רשא ך*די תבדנ תסמ ךיהלא
 קרתא ךיהלא ;דוהי ינפל תחמשו |: ךיהלא זדוה'
 רגהו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו
 רחבי רשא פכוקמב ךברקב רשא הנמלאהו םכותיהו
 דבע יכ תרכזו ! שפש ומש %* ןכשל ךיהלא הוהי

 זכיקחה תרא תרישעו תררמשו סכירצמ %**ב רייה
 שכימי תרעבש ךל קרשעת זר*אכסה גה ! קדלאה
 ךנבו התא ךגחב תחמשו :  ךבקימו ךנרגמ ךפסאב

 פעתב

 7. תרלשבו ,109. | רחבי -- ר ₪ק.188 . | וב --וב ךל
 1. | תינפו -- ו ,191. | ךילהאל -- י 9

 660 5 -- ךילהואל 167 -- ךיהואל 3.
 " 8. םבימי -- מי 19. | | תרוצמ לכאת -- ותוצמ רוצמ

 יעיבשה , 14. = תרצע -- תרצע יהת זז. | ךיהלא -- ךיהלאל 0.
 הכאלמ השעת -- אדיביע דיבעת 17 -- הכאלמ ה טק. 18%

 הכאלמ -- הכאלמ לכ 8: 5
 9. העבש קצוחס תעבש ?,135. | תרעבש 5 18 -- תעובש

 15, 232 -- זרועבש 69 7, 181, 226, 615, 4.
 רופפת 108, 674. | ךל \157. רופסל 108, 167, 239, 4-

 תועבש -- ו \ 4, 6, 13, 14, 15: 17, 18, 75, 80, 81,
7" ,111,128,120,116,150,157,158,168,170,181,18 

 244 240, 688 ; (סוזס 172 -- 3 קומס ת 5-
 10. תועבש -- ו, ו 8:1, ,0

-- 088 ,24 ,244 ,106 ,1607 ,150,158 ,111,116 
 תועובש 60, 152,155 -- תעובש 3,129,181. | ךיהלא

 תרפמ , 129 -- 95 193. | ךידי 69.  ןתת -- ןת 80.  רשאכ
 10. 24. 220 -- ,9- הוהי 15 9-

 זז. ךיהלא הוהי ינפל תחמשו , 129,157.  ינפל -- ינפל ךנהב
 1%2. | ךיהלא ג" 95. | התא <-- ה ,170. | ךנבו , 5, 14, 67+
 ךתבו ,\ 69 -- ךיתבו 16. = ךיתמאו 13.16, 674. | ךירעשב רשא
 69,128. | רגהו -- רג ק.285 3. | םכותיהו -- םכותיה 3
 --'.47-ה.69. | הנמלאהו -- א \ 674. | ךברקב -- ךיברקב
 13 -- ךירעשב 112.  םכוקמב -- םכוקמב רשא 152. = הוהי 2%

4 21% -- 106 
 12. תרייה - התייה 129 -- התיה 69. | םכירצמב -- ץראב
 םבירצמ 1, 69, 168,1ֶפ3, 615 -- םכ טע.ז85 0. םביקחה --

 םכיקוחה גב ; 06
 ו. תרכסה -- תכופה 3,152,181 -- תוכסה 1, 0
 7%, 84,108,132,167,232, 244, 680, 8: קזוגס +,

 ךל , 80. | ךנרגמ -- ךנרגמ תא וְפָּב. = ךבקימו -- --- 69 . 
 ךיבקימו 2.

 14. ךנחהבכנ 33

 יולהו פנג 1%0. | הנמלאהו םכותיהו , 193.
 ךנבו -- ךאנבו 6. | ךיתמאו 1.
 ךירעשב - 6.

 להבתז 2 0 א.

\ 5 

 --דדה תא ןכשל ךיהלא - - - - רחבא - -
 - - ד ולכאת -----777 7 ולכאת - -

 - דד - ךלובה == < 2 = ש 2 כ 7
 ןושיארה זםכויב זכיברעה ןיב חבזת - = - - - - -
 --- תחאב -----7777 אלו ----
 םוקמב %% -- ---- הד רדררדדודד

 זכש וםש ומש תא - - - - - - - - רחב% - -

 = - רחבא - --- -- הר הי החה

 ;דוהל גה - - - - - --רררדרדרדההה
 -- 7 !הדבע תרכאלמ לכ - - - - - - - -
 --ררדדדהה ד ךלחהמ - - - - - תועבש

 ךכרב% - - - - - - - ךיד\ - - - - - - ה

 ---רדדררד ההדחה ד ךדבע% - - - - -
 רהבא - --- 7 דדידדידודח ד
 ----ירדדדדד תא ----7777
 = -- ההד הדחה ההח םרצמ ץואב - -
 ---הדרדדדדהח תוכסה - - - - - -

5 9. 

 םבירצמ 2" == םבצרצמ 6
 6. םםש 1"= המש

 . ןירוצמ -- תוצמא 2.
 . םםויב -- םכ קנגגוס [ 6.

 . ךילהאל -- ה , 6-
 . ךלחהמ -- ה ,4-

 . הנמלאיהו 64.

 המקב -= האמקב 64
 - לכ 75

 דר - 0

 ו:

 1. רומש -- ד, 6 69; 99, 108, 100: 120, 136, 191, 226, 5.
 חספ תישעו ₪ָק. 141. 155. | תישעו ₪ תשיעו 9. | ךאיצוה --ו \
 100--'ב173:209.  ךיהלא 27 84. | םבירצממ -- םכשמ

 םכירצממ
 2, רחבה -- תר. 8מ.11ח. 80 -- ) קתומס ל 7. | םכוקמב

 םזומס םכוקמל 69. = הוחי ,2 ןכשל -- בשל 0.
 ְקג. םכש ומש ןכשל -- ךתיבו התא 674.

 3. וילע 2" - - - ץמח 167 -- 5 20,
 17. תוצמ -- תוצמ ץמח %- ינע , 81 - ינוע 4

 167,674--ע ₪. 18. 7. ןוופחב -- 1 181 -- ןוזפיחפ 4
 םכירצמ ץראמ 1%-- םכירצממ 18,69,109- | םכירצמ ----- ןעמל
 ,10,190. מה (7) - - רכזת \ 84. | רוכזת 413: 7

 108,112, 136,167,674. | םבירצמ 2" ; 109,
 4. אלו 1-5 רואש 4, 18, 60, 81, 108, 0
 120,136. 2 674 : קזוגס ךלובג 50 6: 9: 13: 69 1
 84, 89, ,12 186, 223, 226, 249, 251, 674: קזוזוס 0

 -- ךלאבג 4. אלו 25--ו 181. | ןושארה םכויב 5.
 רקבל -- ר., 19 -- 96 רקבב 6.

 5. אל -- אלו 69. | בול ;89 - חובול 108, 120, 112 ---

 ץמח -- ץמח תוצמ

 חאבול 4 -- לכאל 212. | תא ;9. - ךירעש --י. 6. | ןתונ
 6. שכא ,109, 1פ. לא 69. | ךיחלא ; 69,190. מש - 191. 51

 ומש תא 80. | חבות -- ת סאו[. טק. 128. | תא 4--
 הוהי תא 157. | חפפה -- ה ;129. | אוב 9 69: 5%
 8ז,107, ,,,, 2 1 +,

 232, 237, 680, 688, 68 -- אבכ אבכ ג -- אובכו 67+
 .דעומ -- ד גק.145 9.



 אפתח א.

 הנמלאהו זכותיהו רגהו יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו
 ךיהלא הוהיל גחת כימי תעבש |: ךירעשב רשא
 קדוהי ךכרבי יכ %%%%% הוהי רחבי רשא םכוקמב
 ךא תייהו ךידי השעמ לכבו ךתאובת לכב ךיהלא
 תא ךרוכז לכ הארי הנשב שימעפ שולש ! חמש
 תוצמה גחב *% רחבי רשא םכוקמב ךיהלא הוהי ינפ
 ינפ זרא הארי אלו זרוכסה גחבו זרועבשה גחבו
 ךיהלא הוהי תכרבכ ודי תנתמכ שיא : כקיר הוהי
 : ךל ןתנ רשא

 סשכימפש

 הוהי רשא ךירעש לכב ךל ןתת םכירטשו סכיטפש
 טפשמ שעה זרא וטפשו ךיטבשל ךל ןתנ ךיהלא
 חקת אלו םכינפ ריכת אל* טפשמ הטת אל :קדצ
 ירבד ףלסיו שכימכה יניע רועי דחשה יכ דחש
 זרשריו קדיחת ןעמל ףדרת קדצ קדצ |! שאקידצ
 עטת אל :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה תא
 רשא ךיהלא ;דוהי חבזמ לצא ץע לכ הרשא ךל
 +אנש רשא קרבצמ ךל שיקת תלו :ךל השעת

 : ךיהלא קדוהי

 קרשרפ

1. 

 וב היהי רשא השו רוש ךיהלא ?דוהיל חבזת אל
 ! אוה ךיהלא דוה' .תבעות יכ ער .רבד כ שופ
 ךיהלא ;דוה' רשא ךירעש דחאב ךברקב אצמי יכ
 יניעב ערה תא השעי רשא השא וא שיא ךל ןתנ
 שכיהלא דבעיו ךליו :  ותירב רבעל ךיהלא קדוהי
 ילכל וא חריל וא שמשלו םכהל *וחתשיו םכירחא
 תעמשו ךל *ד*גהו : *יתיוצ אל רשא זכימשה אבצ

13 

- 1001 ,286 ,284 ,2833 ,279 ,277 ,271 ,260 ,177 ,170 ,111 ,120 

 םכיטפוש גתּגוסז 9 -- \ 69,104. | ןתונ :67, 253.  ךל 2"--
 הלחנ ךל 109. .ךיטבשל קזגתתס ךיטפשל 84. תא , 75 --הוהי תא

 גונ--שא ,
 19. הטת -- הטתת ף.  טפשמ , 107. | אל 2"-- אלו 7,
 18: 60 89, 132,151,152, 181, 22, 220, 217, 681'ם₪ ; קוס

 389 2 -- אלא 4, 6.1%. | אלו --ו, 14,181.  דהוש 71.

 יניע טק. 4. 2.
 םכימכה ,\ 82 -- 0.185 193. | םכקידצ -- םכיקידצ 2
,1 81 ,80 ,60 ,17 :15 ,4 1 

7,,,',,,, ,,,5 1 

 689 ; קזנזתס (, 125 128: םטתס 151 -- םכ 646. 2--- םביקדצ

 20. ףודרת 84, 22, 240. | תשריו -- ךיהלאמ תשריו 80 --
 תשריו שיו 129 -- התשריו 132. | תא , 80. | ןתנ -- ןתנ רשא

 109 -- ןתונ %%

 21. הרישא 4.  ץע לכ --ץע לכ עטת אלו 5-4 לכ -- לכב
 124 לצא א -

 םביקת -- 22. אלו -- ו, 4, 136, 196 - קעונס ךל +.
 אנש -- אאנש 6. םכוקת 17 -- כ טק. ₪ ְי

 1. החבות טק,זג[ 1.5  ךיהלא ז
 018 112. ער ,4 יב , 9.

-7 ,100,122 

 2- אצמי , 7-

 וב זז ערה הבד

 תבעות -- ו ה 9

 דחאב -- תחאב זִדָּג ; קוס 60 -- ב

 16 9. הוהי רשא , 84. | ךיהלא 1", 80. 'ןתונ 253.- - השא
 ב השעי -- ךישעמב השעי 193. | | תא , 4. 5, 69 4.

 ערה ₪ק.14: 129. - רובעל 9,108,132. - ותירב 06 תרא
 ותירב 4.

 2. דבעיו 026 דובעי| 94.  םכירחא , 7. וחתשיו ---
 ויחתשיו 13, 84,116. | םכהל -- םכ טק.ז45 9.  שמשלו -ו
 2,181(9.14,150,1:.  חריל -- שמשל 18. וא 2, 9,

 אבצ לכל ₪ק.:485 15%. - םכימשה -- שמשה 18. אל ,2
 221 -- )ל קזומס 168 -- [גק,180 244 -- בצאל 0

 -- תיוצ 14 -- םכיתיוצ
 יתיוצ

 , דחשה -- דחושה 6,167 --דח [0ק.ז%\ 4

 100 8 ה.

 = - דד דחה כהה ה ד - ךדבע% - -

 ו דל שם 15
 - דד הד ךיהלא - - - רחב% - - - - -

 0 שאלש - - - 6
 - ד חח - וב רחב% - - - - דד דחהְח>-

 --- 7 אר - - - ד חחח ההדחה ד = =

 אש > = רע ל ור = ל = שכיקר -= )7

 50040 8 אז 1.

 = ₪ 0 שרר 0 ₪ ₪ ₪ 18

 7 אלו ב

 לא לו מי לה קרל אשל ראות יהא קה "המ פה 7 קדש 0

 -= -רח חח חה חה חחח חח ד ההד דהדדחד 21

 תא בש ה :קה וא קב וב תא אה יו 22

₪ 

 שש | == 0 2 5 5 ₪5 50 ₪50 = 5 == ₪ = = ₪ = 5 == 1

 - רך 77 ה דחה תחאב -- ----7- 2

 = ב שש | א 2 = | שש |25 = ==מ| = = == = = ₪ = = 3

 = -ך חח דה הה ה חה חהחההד לןחתשיו - - - -

 - 7-77 ןחגה] + עתוצ ------7-דךח 4

 9 ב צב 1 4.

 15. רחב רשא טק. 16 .

 ךיחלא 3" , 2. 16. םכיקיר
 18. םביטפוש 61, 64, 66. | םבירטושו 62, 64, 65, 127, 1.

 19. םביקידצ -- םכיקדצ 61, 64, 65 -- 'ד טק. 4 74.
 21. עטת -- הטת 42 22. םםיקית 62. הביצמ 1.

 14. רגהו < גרהו 363 00.

 1. רבעות -- תרובעת 6.
 2. ךיהלא ג%-- ך 0. ₪ 5.
 3. שמשלו קזנתס שמשל וא 62,

 ךל ןתנ 6.

 ו כ

 תספתב

 ז. בוחת 5,198, 157.167, 674. | ךיהלא 0,"1. --  םבוקמב
 ךיהלא - - (6) , 1. םכוקמב -- קמב טק. ץ4=

 הוהי ךיהלא 2" - - יב \ 157. יכ ₪ע.145 ב

 ךתאובת -- ו , 18,107,109 -- ךתאובת ךבבל 170 - ך טק.
 186 9.  לכבו -- לכבו הוהי בו 17. | השעמ -- חלשמ 7.

 ' ךדי 1, 69, 82,100,111,152,158,176,184, 674. | תייהו ---
 התייהו 1. ךא , לס. חמש -- ח קת. 146

 16. שולש -- ו \ 1: 0, 13, 14, 16, 17, 60: 5 80, 81 0

 7 ז11ְ08,10ז, 125, ,,,,, 1

%,,,,,, ,253 ,239 ,226 ,180,196 ,176,181,186 

 680. | הנשב , 5.  לכ-- לכ תא 109 -- כ 6651. טק. 14

 ךרוכז - ו; 69 --! וס6 ש 13. | הוהי ז" 80. | רשא םבוקמב

 רחבי ,191. | רחבי -- ךיהלא הוהי רחבי ז1ז --הוהי רחבי 6.
 תרועבשה -- ' \ 4, 15, 17, 18, 80 ,,,,,,7%7

 1702 16 249 -- תועובשה 1 132,152, 57,

 (ס66 82 -- תעובשה 6,167, 260, 61%. | דרוכסה -- ו ,
4 ,279 ,249 ,226 16 6% ,,,ָ ,81 ,6 ,18 ,17 

 286, 288, 604 -- זרוכוסה 13,181. | אל - 4
 הארי קזנתוס וארי 1. תרא +.

 17. תרנתמכ קצותגס תרנתמב 7.

 18. םבירטשו םביטפש 16. תגןסוס. 191,13,12%. | םביטפש

 ץסא תוג]סז) 66 סזתוג ; 102, 136 -- תתג]סז ; 15, 18.75: 4 5



 ו 11 ₪ פת. ג01

 קרתשענ רבדה ןוכנ תרמא קדנהו בט*יה זרשרדו
 אוהה שיאה תא תאצוהו : לארשיב תאזה הבעותה
 ערה רבדה תא ושע רשא אוהה קרשאה זרא וא
 שכתלקפו השאה תא וא שיאה תא ךירעש לא הזה
 %% %% וא םכידע שינש יפ רע ! ותמו זכינבאב
 : דחא דע יפ לע תמוי אל תמה תמוי כידע השלש
 ככ דיו ותימהל הנ*אש*ארב וב קדיהת כידעה די

 תוקפו יכמ  רברקמ עפה .תרחעבויהרמרתאב- שעה
 ןיבו ןידל ןיד ןיב* שכדל סכד ןיב טפשמל רבד ךממ
 לא זרילעו תמקו ךירעשב תאביר ירבד עגנל עגנ
 לא תראבו  !וב ךיהלא הוהי רחבי רשא זכוקמה
 זכימיב קריה רשא טפ*שה לאו שפיולה סכינהכה
 תישעו | טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו שהה
 רשא אוהה זסכוקמה ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע
 : ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו %%%%% הוהי רחבי
 שא טפשמה %% רעו ךורו' רשא הרותה יפ לרע
 ודיג רשא רבדה ןמ רוסת אל* השעת ךל ורמאי
 יתלבל ןודאוב השעי רשא שיאהו : לאמשו ןימי ךל
 ךיהלא הוה' תא שש תרשל דמעה ןהכה לא עמש

 ערה תררעבו תנוהה שיאה תרמו טפ*שה 'רא וא
 ןודיזי קצלו ואראיו ועמשי שכעה 'רכו |: לארשימ
 תג ךיהלא הוהי רשא ץראה לא א*בת יכ !דוע
 ךלמ ילע המישא תרמאו הב התבשיו התשריו ךל
 ךלמ ךילע זכישת כוש : יתביבס רשא וכיוגה לככ
 זשכישת ךיחא .ברקמ וב ךיהלא קדוהי רחבי רשא
 רשא ירכנ שיא ךילע תתל רכות אל ךלמ ךילע

 בישי אלו זכיפופ ול הברי אל קר : אוה ךיחא אל

 עפ

 טפשה לאו , 167. | לאו -- ו , 80--לא וא %.- טפושה 4%
 12,181, 4 םכימיב -- םםמימ'ב 74. תשרדו -- תשרדו

 תרקחו 18. | ודיגהו -- ד 0ק.148 152. | תא טק.
 רבד -- ירבד 166 -- רבדה '

 10. רשא 1", 5 -- רשא הזה 69

 הו 4 ןמ 30 לעו ססת. זז 4. :

 זז. ךורי - - - לע ,ז נז. לע --לע םפשמה לעו 107.  ךורי
 100.5 לעו--ו 106. | ורמאי -- ודיני 95 ; תטמ6 60. | אל --
 אל םכהל 69--אלו 200, 681 'כ ; קענמס 4. ןמ -- לאמשו ןימי

 ןמ 95 -- ] [גק. 5 3110 ז73. בדה -- רבדמה 120. ודיני
 -- ודיני ורמאי 80 -- ורוי 69. = ןימי -- ןמי 264. = לואמשו 4.
 12. עומש 9, 60, 80, 108, 210, 4. רמעה -- דמועה 6

 .--(076 דימעה 106. םבש תרשל < תרשל שכבש 1%0.  ךיהלא
 ,דקל וא טפושה 2 ו 144

 שיאה -- ה \ 109 --' \ 253 -- שוא 10. 94. 4 אוהה --

 אוה 9. ערה ,18%.  לארשימ -- לארשי ךברקמ 69 -- ךברקמ
 84,196 -- לארשי !גק.14<

 13. משי םכעה 80.14 83. | םבעה -- לארשי 1% ; כזו תוס

 176 -- (טק. 41. 6114/8066 173 -- [גק.148. 14,109.  ואריו ועמשי

 1טס. ע4. 2. ואְריו 108,136, ז44,161,158,196, 253,

 ןוריז --ז קוגחס ך 7

 14. אובת 13 ; קתמס 04.| ןתונ 265. ךל ,170. התשריו
 -- ה 60, 80, 84, 150, 251 -- 1. 9 -- התשיריי 8%

 -- ותשריו 110, | התבשיו -- ה , 1.3: 44+ 5,
,,,ָ ,125,128,130 ,111 ,110 ,10 ,107 :95 :54 

 181,196, 227,251 ; תטתס הב -- אהב 4

 ילע המישא !טק. 286 173. | המישא --י,18.  ךלפכ,7.
 לככ -- צ לככ 111. םביוגה , 17. | יתביבס -- יתבבס 81 --

 יתוביבס 13,152,1ֶס3,615 : קזותס

 1%. ךילע 1" 69: 75. | ךלמ 1" \ 175, 196,199 -- ך
 כ. 146 ךלמ 2" - - (8) -- רשא לו 107 -- ,5
 רשא 1"-- א 6אמ טק. 8 6/6 הוהי 7 118. 6 0

 םכוקמה ןמ , 6.

 ךלמ 2%-- ךלמ שיא 4 תתל לכות אל 64. תתל

 (טק. 4. ךילע 2"-- ךיטע ךיהלא הוהי שיא - א
 סאו6מ1- טק. צג אל.3" 9. ךיחא :*-- ךיחאמ 4.

 אוה קזוחס איה 0.

 ו וז 1

10 

11 

12 

13 
4 

5 

16 

 010 א.

 5 בב

 = -ר- < חח חה 20%7 -- - -

 שר ₪ ₪ ₪ = א'הה - - - - חדד

 יפ לע וא םכידע אנש - - - --- 7777 ד

 - - ה-77 הנושיארב - - ----- - -

 1 2 ץבו < - - -- 7-77

 - ה הד הקרח ההח תועה -- 7-77 ד -
 וה כ = ה כ ד רי 736 - ₪ ==

 ו - טפושה - -- 7-77 7 -
 -7- ה-7 החד - הר ה ה חה חה )שרדו - - -

 --רר ירי הררה ךיהלא - - רחב*
 ב - ו בכ ישא יי =

 --ר רד ההרה הד אלו ----7--77

 ור יי ב

 ו .טפשה הא
 +ןד" - - ןאר"ו - ---- --ד ה הד ההד
 -- רדודה הד אובת - - - - -
 ---רדררדדרדדה %תבשיו - - - -.-

 ו - 0

 5 גז. צג 1%

 = - אוהה -- איהה 1. 8
 ף- טפושה --ו , 61. | ושרדו 66. - ךל ,7.

 12. לאו-- לא וא 61, 65,66,127,183,670. טפושה --ו ,.
 לארשימ -- ךברקמ 66.

 14. תרבשיו -- התבשיו 65. = יתוביבס 65.
 "ו

 ו

 4. דגוהו 69,226,260.  ךל [076 םבכל 4. | בטיה --'
 112 -- ביטיח 193 ; 06 94 -- בטה 108,109. | הנהו--ו

 16. תמא , 84- ןופנ =-- עב ןופנ רד
 לארשיב - - התשענ ₪00.24. 229. | הבעותה -- ו ,

142, 220, 2518 

 5. ראצוהו -- תאצהו 19, 109 -- ךירעש לא תאצוהו 153 --
 ;בתאצוהו 4. | אוהה השאה תא וא ,112. תא 6%
 השאה -- הש , 69 -- השיאה 81. אוהה 2"-- איהה 7

 19,107,181,103: 335: 650 2: קתומס 355. | תא 37 515
 ערה , 1,9,190, 223 -- ערה ש לא 109. השאה 2'----- לא,
 151. לא ;173. תא 4" קתומס וא 132. תא 0,

 םבתלקפו -- ם קזגמס ש ותמו -- תמו 4. 4
 6. םכידע השלש וא ,16. | וא -- יפ לע וא 18,199, 0
 6ף0 2. | תמוי םכידע -- תמו וא םבידע זסָג- | תמש אל תמה
 0 תמה -- תב 14. 126. - אל -- אלו 60.  'פ 27--

 * טק. 8.
 7. ךפ--י טק.188 14. וב היהת ₪ק. 85 220.  הנשארב
 -- ה , 170 -- הנושארב 9,131,189, 0 71

 105. לם ותימהל , 9. = ותימהל --י , 226. | לכ דיו
 םכעה ,5- הנרחאב -- 'נרחאב 152 -- הנורחאב

 75: 84: 95. 2 181,103: קזונתס 1. ךיברקמ 4

 8. אילפי 129. ןיב 2%--- ןיבו 120, 132, 247 : קנס 100
 289 2. | עגנ ןיבו 1טק. ע4< 4. ןיבו -- ו \ 1: 4: 5: 7

 19,9%5,150,155, 157,181, 186,196, 223, 216, 608 -- ןיבא 91
 --י.6.  תוביר 5.9, 13: 69, ., ,,,,

 זֶסָג, 212, 260. | תילעו -- תכלהו תילעו 150. | הוהי רחבי 0.
 1 - רהבי -- ר טק. 5 0.

 םכיולה םבינהכה לא גת. 18. 60 -
 םכיולה -- םכיולהו 4, 69.

 9. תאבו -- התאבו 9-

 ת1ק85.171ַ4. | םבינהבכה ,5



11. 

 רמא*% הוהיו סוס תוברה ןעמל המירצמ שעה תא

 אלו :דוע קרזה ךרדב בושל ןופאס*ת אל שככל
 תל בהזו ףסכו ובבל רוסי גלו שכישנ ול קדברי
 ותכלממ אסכ לע ותבשכ ?דיהו ! דאמ ול קדברי
 ינפלמ רפס לע תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו
 ימו לכ .וב .ארקו- וטע .דתוהו + ויולה ןכמנהבה
 רמשל ויהלא קדוהי תרא קדאריל דמלי ןעמל וייח

 קרלאה םשיקחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא
 רוס יתלבלו ויחאמ ובבל שכור יתלבל : סת*שעל
 %%% לע זכימי ךיראי ןעמל לואמשו ןימ' הוצמה ןמ

 ; ללארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ

1 

 א 1.

 הלחנו קלח יול טבש לכ שכולה םכינהכל היהי אל
 קרלחנו : ןולכא' ותלחנו הוהי ישא ללארשי םכע
 רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא ברקב ול קדיהי אל
 שעה זראמ כינהכה טפשמ קדיהי הזו ול רבד
 ןהכל ןתנו קרש סשכא רוש שא חבוה יחבז זראמ
 ךשרית ךאנגד תישאר ! הבקהו וסייחלהו ע*רזה
 רחב וב יכ :ול ןתת ךנאצ זג תרישארו ךרהציו
 %%%% תררשל דמעל ךיטבש 'לכמ ךיהלא ?;דוהי
 לכ וינבו אוה קדוהי סשכשב %א-%% 4%%%% +

 לארשי לכמ ךירעש דחאמ יולה א*בי יכו : םימיה
 םכוקמה לא ושפנ תוא לכב אבו שש רג אוה רשא
 לככ ויהלא הוהי ששב תרשו |: הוה' רחבי רשא
 קלחכ קלח :הוהי ינפל שכש שכידמעה וכיולה ויחא
 לא אב התא יכ : תובאה לע וירכממ דבל ולכאי

 פג

 20. ןמ -- המהבה ןמ 1סֶק. | לואמשו -- לאמו 252 -- לאמש1
1009 %, :*75 :69 ,18 .17 15 ,14 :13 ,6 5 12 
,17 6 72 ,,,,,, 171 

9 ,244 ,219 .226 ,221 ,186 ,181,184 ,171 ,170 ,168 

 289 2,1, 602, 601, 61, 4. ןעמל --ןעמלא 9. ךיראי

 150 -- ךראי 227. | םבימי \ 4. | אוה -- אוהו 60. | לארשי =
 לארשי לכ ג, 80,152 ; ננס

 1. אל -- אלו 22. קלח 2-2 = ל םכיולה ---

 אכיולהו 6. | טבש טק.135 184. | הלחנו--ו, 84. לארשי
 ישא [טק.14 1!סז. | לארשי -- רשי [טק.185 144. ישא ----

 השא ג: קתמס 8:1. | ותלחנו -- ותלחנ 4.
 2. ול היהי ,1%8. ול "9.  ויחא קמתמס ךיחא 21

 -- ךיהלא הוהי 90. | ותלחנ -- ותלחנו 0.
 3. היהי -- ךל היהי 182. | םכעה ,157. | תאמ 2", 157 -
 תאמו 18,80 | עתותס ף. | יהבוז 7- םכא 1% קוומס וא

 129. ןהכל -- םכינהכל קוס 170 -- קמ עגס ןהכה 81. | עורזה

 4, 6.17, 69, 80, 84, 108,100.150,152,181,186,ז03, 1

 םכייחלהו -- םכיחלהו 1, 15, 18, 95, 10,180 -- םכי טק,
 הביקהו 4.

 4. תישאר -- תישארו 169 -- םכישאר קתותגס 12%. | ךנגד --

 הינה פר ךשרות =- ךשרותו 1.17. 15, 60.1,

 ז50 ; עומס 80, 480 2 -- ךשורתו 109 -- ךשורית 7
 120 1 2, 181, 2. ךירהציו 4, 22 160 0 16 10

 152,193,271,282 0 קתותס 75,80,9%. | תישארו -- , 
 5. וב , 4,185. | ךיהלא ,9 -- ' \260 | ךיטבש --י ,1.

 הוחי
 רבד ,-

 דומעל 4, 9,167 : 6 6). | םכשב -- םבשבא ף. | הוהי 9

 -- ךיהלא הוהי
 6. דחאמ ץעותס דחאב ף% -- מ (טע. 8. 4 ךירעש --
 ךיטבש 172. = לארשי לכמ , 104,125. | לארשי , 69. אבו --

 ) . 9 -- *אבו

 7. םבשב .גק. 241. 6118765 ויהלא -- ךיהלא קזנתתס 4,

 69 -- 0ק. 14. 84. | לככ -- לכב 120. | םכיולה טק. 4

 -- םכיול טק. 140 6 םכידמועה 13, 16 2 2

 םכש -- םבשב 152. ינפל -- ל , ֶפָב -- ינפ תא
 8. קלחב קוגתס קלחב 10ֶס- | ולכאי --ונלכאי 4. | תובאה =
 ו .ו.דל.19,7פ) 0 186, דפ0) 80, 220 9: ל \

 2 6 בז. שי 1

 רמאה - ----7--777 ד של %
 --- 777 ןופיסות - - - - - 7

2 0 0 0 0 0 0 0 0 = = == = = = 

 = - 7 הב ----7 רדר ררדדה 19

 ףאס - - - 7 --77 - םאר -- - :םכתושעל 0
 אסכ - ---- - - - לאאמשו - --- - -

 0 זז

 5 ₪2 0 ₪ 0 ₪ ₪ רד ה 0 0 70- 0 = ---- 1

 - רודה ררד דחה השא --- - - 2

 כ כ יו כ ב-0 כ כ בס 2-2 = ו כ 35% כ 3

 יש - ם%אחלהו עורזה 4
 == = ש == = כ 4050 שש == ן== ב = == ,= = = = == - 5

 הבנת יכל ךסעל
 - 7-7 5 7- אה ומשב | ךרבלג ותרשל ךיהלא

 - 7 7777 - תחאמ - < אוע -- ---7- 06

 - --הר ה רד וה ההד - - רחב% --- 7
 ₪ ₪ = ₪ 5 פר 0 = 0 הש 0 ₪ - == 8

 - 7 הד ה הדחה חה חח ה !*ארכממ - - *%לכאו

 0 א. :.אגה 7 2 ₪

 17. ףסבו =; 65. - ול .228. - דאמ 2.130 62--א
 01 19. ןעמל -- ןעמלו =.
 20. םכאר -- א , 61,62:64,65,127,221,670.  ןעמל -- ןעמלו 4

 1. השא -- ישא 61, 62, 61, 64, 65, 127,181, 1.

 2. אוה -- א , -
 4. םכחלהו -- םכיחלהו 61, 62, 63, 64, 6%, 66, 127, 184,

 4. ךינגד -- ' \ 622 2 6%, 66, 127, 183, 14

 . ךרבלו -- ל ,6- 5; 6. ובי יכו + םבימי טק. 8 4

 6. תחאמ -- דחאמ 64. | רעש תחא !טק. 4. 62. | הוהי--
 ךיהלא הוהי 2. 8. לכאי -- ןולכאי 63, 64, 65-

 ו... . שר ּּכ

 תשא.

 ז6. קר -- יכ קר 4. ול -- ו טק. 48 ג. בישי ----
 בושי 4: קגתס 6,158. | תא , 84. | המירצמ םכעה < המירצמ

 שכעה 95.  תרוברה ןעמל -- תרא בישי אלו סוס תוברה ןעמל
 תוברה .ןעמל המירצמ םכעה 155.  ןעמל 5 זֶסָג-  תוברה --
 ו,80,136. | סוס -- םכיפופ 1:2.  בושל ןופפת אל םככל
 טק. 84- בכל 495 ילא 1, 4, 7-. ןופסת --ןופיפות

 1,712 136, 181, 193, 260, 601, 602 ; קתומס 1,

 = 4, 168 -- ןופופות 9 -- ןופסות 14,152,1589, 0 3

 10166 8 -- ןופיפת 4, 13: 69: 75, 99, 100, 112, 11, 186, 688 --

 ופיסות 108. | בושל ,109. | ךרדב -- ךרדבא 4. | הזה 9.
 17. ול ג",18.  ובבל --ובבל תא 80,12%. | בהזוו
 אל -- ל אל 10. | ול 2", 18 -- אל 80 --ו קת. 1

 דאמ , 6 \
 18. ותכלממ -- ותכלמ 6.
 6. | םבינהכה -- םכ ,6

 םכיולהו 69; 64
 19. התייהוו ימי ,%. וייח -- ויח 5 -- 6

 הייח 107 -- 906 ךיח 69. | ןעמל -- ימי לכ ןעמל 152. | ויהלא
 -- ךיהלא 69: 95, 107, 150 ; קזותתס 146 ; 06 136. | רמשל --

 רומשלו 1% -- רומשל ף,129,167,1ֶסָ- 4 לכ 2", 244.
 הרותה וז. | תראו--ו 5. | םפיקחה -- שכיקחה לכ 60 --
 םכיקוחה םכתשעל -- םכתושעל 4, 9: 12, 81, 94, 2

 167,181,193,196, 247, 688: [ס0116 04: תטפס 150--התשעל

 ול קזגחס אל 1%8. | רפס לע
 םביולה -- םכיולה הלאה ֶסָג --



 ו פפו 23

 תושעל דמלת אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה
 ונב ריבעמ ךב אצמ אל ! שהה כיוגה ת*בעותפכ
 ! ףשכמו שחנמו ןנועמ שכימסק שפסק שאב ותבו
 ! ם:כיתמה לא שרדו ינאעדיו בוא לאשו רבח רבחו
 ללגבו קדלא קרשע 'רכ %%%%% קדוהי תרבעות יכ
 ! ךינפמ שכתוא שירומ ךיהלא הוה' הלאה ת*בעותה
 הלאה זכיוגה יכ : ךיהלא הוהי פע היהת שימת
 'לאו .םכיננעמ% לכלא םכתוא %*שרוי קדתא רשא
 ! ךיהלא הוהי ךל ןתנ ןכ אל התאו ועמשי םבימסק%
 ךיהלא הוהי ךל יקי ינאמכ ךיחאמ ךברקמ איבנ
 קרוהי שכעמ תרלאש רשא לרככ |: ןועמשת וילא
 עמשל ףסאא אל רמאל להקה זכויב בראחב ךיהלא
 אל תאזה הלדגה שאה תאו יהלא הוהי לוק תא
 וביטיה ילא הוהי רמאיו ! תומא אלו דוע הארא
 ךומכ שכהיחא ברקמ םשכהל שכיקא איבנ :ורבד רשא
 ; ונוצא רשא לכ תא שכהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו

 רבדי רשא *ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו

 דיזי רשא פצבנה ךא |! ומעמ שרדא יכנא ימשב

 רשאו רבדל ויתיוצ אל רשא תא ימשב רבד רבדל

 : תוהה .תציבנה תרמו כירחא םכיהלא םשכשב רבדי
 אל רשא רבדה תא עדאנ הכיא ךבבלב רמאת יכו

 עפ פב

1 ,228 264,270 ,247.251,260 :244 :237 ,246 

 10166 82,128 ; תטתס 150,168.  םםבימסוק 4 1%

 136,152,167,181, 247, 281 -- םכומסאק 128.  ךל 4 109

 166 -- דמלת אל ךל 7.
 1%. ךיהלא -- (6) -- איבנ | 866. | ךיחאמ -- ךיהלאמ 19 -- ך

 נק.148 9. - ךל םכיקי ינמכ -- ךלא ינומכ םכיקי 10. | ינומכ
 84, 152, 167,160, 175,181,184,103,196 ; םטתס 70 בוק

 10186 ומיקי 173 -- םכוקי קתס 69. | ךל 74 ךיהלא 53 5

 - 0 ןועמשת -- | ,\ 69 -- [ועמשתו 14
 15,16. לככ :ןועמשת וילא ךיה טק. 4" 1

 זז ךיהלא --(6) - - וילא ,

 16. לככ , 69.  רשא --צ רשא רשא 7.
 17. םבעמ --ינפל 69. | הוהי 1*--הוהי א 150. ברוחב 2

 167. | רמאל ,108,157. - ףסא אל 0.185 12 ףסא -

 ףיסוא 10, 167 -- ףסוא 108 -- ףיקא 189, 76 191-

 א םק.ז40 6. | עמשל -- ל , 186 -- עומשל 0,167. | תא , 4.
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 צפה

 אלו הוהי ששב איבנח רבדי רשא |: ;דוה' ורבד
 ורבד אל רשא רבדה אוה א*ב' אלו רבדה היהי
 : ונממ *רוגת אל איבנה ורבד ןוד*זב הוהי

1% 

 ;דוהי רשא םכיגה [רא ליהלא רוה תלו כ
 זכהירעב תבשיו סכתשריו סכצרא תא ךל ןתנ ךיהלא
 ךצרא ךותב ךל לידבת םשכירע שולש : שכהיתבבו
 ךל ןיכת + ;דתשרל ךל ןתנ ךיהלא .קדוהי רשא
 הוהי ךליחני רשא ךצרא לובג תא תשלשו ךרדה
 חצרה רבד הוה !חצר לכ המש סונל היהו ךיהלא
 תעד ילבב והער תא הכי רשא יחו המש סוני רשא
 א*בי רשאו :זכ*שלש ל*מתמ ול אנש אל אוהו
 תרכל ןזרגב ודי החדנו םסכיצע בטחל רעיב והער תא
 תרמו והער תא אצמו ץעה ןמ 'רזרבה 'רשנו ץעה
 ןפ :יחו קדלאה םירעה *% תחא לא סונ אוה

 וגישהו ובבל םכחי יכ חצרה ירחא שכדה לאג ףדרי
 זרומ טפשמ ןיא ולו שפנ והכהו ךרדה קרברי יכ
 יכנא ןכ לע : שושלש לומתמ ול אוה אנש אל יכ
 ביחרי שכאו :ךל לידבת שכירע שלש רמאל ךוצמ
 ךיתבאל עבשנ רשאכ ךל*בג זרא ךיהלא ;דוהי
 : ךיתבאל תתל רבד רשא ץראה לכ תא ךל ןתנו

 רשא הת*%שעל תראזה קדוצמה לכ תא רמשת יכ
 תכללו ךיהלא הוהי תא הבהאל םכויה ךוצמ יכנא
 לע שירע שלש דוע ךל תפסיו כימיה לכ ויכרדב
 ךצרא ברקב איקנ שכד ךפשי אלו : הלאה שלשה.

 832 ב
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 22. ורוגת --רונת 61,62; 63: 64, 65,127,183. | ונממ -=-ונמ 2.

 . המש -- ה , 64
 . והער 1:"- ו . 63. אוה -- אוהו

 . לידבת 61, 62, 62; 64, 6%, 66, 127, 181, 2

 . ךיתבאל 1" 6 2*-- ךיתובאל 5.
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 תכללו 7
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 אס  ס0 4] 0 ₪
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 וז כ 5 א.
 22. איבגה = א 9. אלו 1%-- ו 2 1. רבדה 19

 --ה ,180.  אובי 13,173: קוותס 128. | אל ורבד < 7.
 אל 1%, 60, 80. | אל 27-- אלו

 ףוגת -- ורוגת

 ז . םכיוגה -- םכיוגה ץראה 169 -- הלאה םכוגה 152. | רשא

 -- תא 84.  ךיהלא 27, 75,109. | ןתנ --ןתנ א 95. | ךל
 120,168. | םבצרא -- םכצרא ץראה 1%2. | םבתשרוו , 104--

 בתשיריו 80 ; קנגמס 0. ז רבשיו --- תר טק,

 ?-בהירעב -- רירעבו םבהירעב 111 -- םככירעב 4.
 =בהיתבבו -- םככיתבבו 5:

 2. שולש -- ו . 1: 4: 6; 9: 13, 16; 69; 75. 5, ,
 10,112,136,150,167,181,191,196, 226, 253, 688 ; קוותס
 72 לידבת , 176 -- לדבתע 6. ךל 1", זל:.  ךצרא ךותב

 הוהי רשא (טק.145 109. | ךיהלא , 9,110. | ךל 24
 התשרל -- התשרל הלחנל

 1. ךרדה ךל ןיכת , 242. | תשלשו --ו ,18:. | לובג ---
 לובגה 7%. = ךליחני -- ךלחני 109 --ךלחיני 19. ךיהלא -- ל ךיהלא
 109. היהו ,166. | םונל --ו ,1,18,168, 2גְ. | המש ----

 המשא 4. חצור 6, 81, 4, 1

 4. חצורה 13.81. - רשא יחו המש םוני,129. | סוניפ-ו.
 18 -- , 2 הזמנש , 4. הכי , 170 -- חצרי 84,193 --כ'

 6אז6מ1. טק. 146 4. אוהו 5158 7. אנוש 13,132, 71.
 ול ו למתמ -- לומתמ 6, 15:16.

 193: 239 : קזומס 616 --לומתכ 4.

270 ,249 ,244 :219 :216 .116 
 5. אבי -- אובי אל 13 -- אובי 4. | תא 1%-- לא 8; קוס

 132. | בוטחהל 4,108,100,116, 223: קזותס 15%. ודי, =.

 םבושלש 2



 אז. חפהי 5

 ! שכימד ךילע היהו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא
 וילע כקו ול בראו והערל קצנש שיא קריהי יכו |

 ! *לאה םכירעה ** תחא לא סנו תמו שפנ והכהו
 דיב ותא ונתנו שכשמ ותא וחקלו וריע ינקז וחלשו
 תדעבו וילע ךניע סוחת אל |: תמאאו שדה לאג
 ללובג גיסת אל !ךל בוטו ללארשימ *%יקנה םכד%
 ללחנת רשא ךתלחנב םכינאש*אר ולבג רשא ךער
 אל :קדתשרל ךל ןתנ ךיהלא קדוהי רשא ץראב
 יככב תאטח לכלו ןוע לרכל שיאב דחא דע כוקי
 יפ לרע וא םכידע ינש יפ רע תגטח' רשא תוטח
 שיאב סמח דע (כוקי יכ* ! רבד זכוקי שכידע השלש
 עכהל רשא שישנאה ינש ודמעו : הרס וב תונעל
 רשא כיטפשהו וכינהכה ינפל קדוה* ינפל בירה
 הנהו בט*יה םכיטפשה ושרדו : שהה זכימיב ויהי
 רשאכ ול זכתישעו : ויחאב הנע רקש דעה רקש דע
 םכיראשנהו : ךברקמ ערה תרעבו ויחאל תושעל םמז
 ערה רבדכ דוע תושעל ופאס*' אלו ואראיו ועמשי
 ןיעב ןיע שפנב שפג ךניע סוחת אלו : ךברקב הזה
 ; ללגרב לגר* דיב די ןשב ןש
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 6 ודי - 3

 םכע% בכרו פופ תיארו ךאביא לע המחלמל אצת יכ
 ךמע ךיהלא זדוהי יכ שהמ תורת ל ךממ בר
 המחלמה לא שככברקכ היהו : םכירצמ ץראמ ךלעמה
 עמש שהאלא רמאו : שעה לא רבדו ןהכה שגנו
 זככיביא לע המחלמל סויה כיברק שכתא לארשי

 וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא עככבבל ךרי לא

 אפי

 16. דע -- שיא 16. | סמח -=- דחא 109 - טק. 46 4
 סמח דע 7. 135 6118066 115.  תרונעל -- ו 4

 17. םכישנאה -- םכ , 140. | םכהל -- המה 84. | בירה --י2
 18 -- בירת קננגס - . נפל 2" ; 129 -- ינפלו 7, 69: 42

 158, 184; קענס . םביטפשהו , 80, 80 -- \ . 120 ---
 םביטפושהו , 181 -- םביטפשהו אא 128. = ויהי , 80 -- ויהי ינפל

 7% -- היהי 84, 150, 153, 167, 196 -- טק. 14

 18. םביטפשה -- םביטפשהו םביטפשה 85 -- םביטפושה

 ז2. | בטיה --י , 109 -- ביטיה וג, 176, 18% -- בימה 4
 רקש דעה , 60,109,167. הנע 0.14. 4.  ויחאב--חא קב

 14 85 דעה 80 ךביא 20, 1 ,-

 19. םכתישעו --- םבתישעול 104. | םכמז --םבאז 16.  תושעל
 --ו \ 239-- תושעל רקש דעה 6ֶפ. | ויחאל , 69- ערה למ 2

 ךיברקמ - 19,20. ערה -- (8) - - ךברקמ , 5.

 20. ופסי - - - םםיראשנהו , 232. | םכיראשנהו --נ . 13 -
 םכ , 101,144.  ועמשי -- ו ; 9. | ואריו -- וארייו 6

 :51,107,184 -- אריו 106. ופי -- ופיסוי 1, 13, 69,

 132,181, 193, 237,260, 615, 689 -- ופסוי 15, 253 -- ופיסי 4

 6, 9, 80, 10 111, 120, 150, 167, 186, 244, 247, 4. דוע

 תרושעל < 120. | רבדפ דוע ,150. | ךברקב -- ךיברקב ג --
 ךברקמ 84,193: 223 ; קצנתגס 4.
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 ז, יכ :%--יכו 80,129. - ךביא -- ךיביוא 13: 594, 7%
 193, 196 -- ךיביא 1, 6, , 14, 15, 16, 18, 75, 81, 7

 108,1סְס,111,12 0 5,

 240: 252, 253, 271, 279, 284, 286, 288, 601 ; קזותגס 82, 236--

 ךביוא 6). | םכע , 236. | ךממ -- ךממל ף. | אל 5 1%0 -
 לא 136. 3 ךיחלא -ב ה , 1. 9 .ךמע 18 0 ץראמ 5%

 םכירצמ -- םכ , 9.
 2. שככברקכ -- שככברקב 1, 400 ; [0ז06

 34. םכהלא -- םכהילא 9: 69, 75, 80, 7
 168,175, 190, 260, 689 --- םכבי?א 13. | םביבירק 13, 1759, 4
 םככיביא - םככיביוא 13,136, 167,181 -- םככביוא + ךרי

 ץ\ת:8 0104

> 4 
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 11. ול -- והערל 4

 14. ךל -- אאאֶאא ךל 2. ז 6. לכלו -- אא א לכלו 4.
 17. םבישנא -- םכישנאה 61, 64, 65. 127,183, 1. בירה --

 בירח 221. - ינפל 2%-- ינפלו 6%, 127 -- אינפל 1.
 שביטפשהו -- םביטפושהו 63, 127,183 -- םביטפושה 5.

 היהי -- ויהי 61 -- ויהיו 4.
 1%. םביטפשה -- םבוטפושחו 62 -- םכיטפושה 6% 1

 בטייה -- במיחה 6%. = דיעה 4
 20. םביראשנהו טק. 24 4.

 21. לגרר -- לגר 61, 62, 6, 64, 6%, 66, 127, 221,

 10. הלחנ ,5%-

 וששה וריי

 |: כל ה

 11. היהי יכו -- דל היהי יכו אאא יל לכו =-- כא 4.
 שיא -- שיאא 81. | אנוש 136. | בראו 01. | ןל ₪6 וילע
 6. = וילע םכקו , 84. | שפנ טק.185 8. | רמו ,
 1%%. | לא -- ל !טק.ז38 84. | םבירעה ;170. | לאה -- הלאה

 173; 2333: (סז6 389 2 -- אא לאה
 12. ינקז -- ינקז לא 109. | וחקלו -- וחקל 18. ותא 1*---

 ותוא ף,13,167. ותא ונתנו םבשמ 246 84. | לאוג
. -10 

 13. ךניע סוחת אל טק.146 15%. | אל -- אלו ,,7
 169,244: קזמתס 116,103.  סוחת - ו ,752
 2 136,168,170, 184, 180, 2176. 4. וילע -- םכהילע

 150 -- וי טק. 5 5. עבו = ו כ תרהעיבו

 םכד -- םכד ערה 69, 95, 185 -- םכדה 84 -- םכדא
 יקנה -- ה \ 4, 69,129,157,195.  לארשימ קזגמס לארשיב 2.

 13,14. ךער - - - ךל טק. 2 |
 14. גיסת , 81 -- גיפות 185 -- גישת 94, 132, 20 186 ג
 קונותס 10ֶק, 61%.  לובג --ו ; 136.  רשא 1 ולב

 םכינשאר -- * \ 179, 389 2 -- םכינושאר 5, 13, 15: 4,
 193, 22 61%: תומס 168. | ךתלחנב , 80. " התשרל -- הלחנ

 התשרל 7.
 16. דע קוגמס 5₪ 17%. - דחא -- סמח 18. | אטח לכב \
 7 יכ צי 190 --יפ הוי ינש -- םםינש 0

 100,111,120,152,1533 קוותס 1 -- אינש 4,107. בידע גל
 -- םכידעא 6.  יפ לע 2". 16, 60,109. רבד -- רבד 2



 תחת

 זכחלהל שככמע ךלהה זככיהלא הוהי יכ : שהינפמ
 שכירטשה ורבדו : שטכתא עישוהל% םכיביא םע םכל
 שדח ריב קדנב רשא שיאה ימ רמאל שעה 'רא

 קרמחלמב רומי ןפ ותיבל בא*שיו ךלי וכנח תלו
 שכרכ 'עטנ רשא שיאה ימו : ונכנחי רחא שיאו
 קדמחלמב זרומי ןפ ותיבל באשיו ךלי -וללח הלו
 קרשא שרא רשא שיאה ימו !ונללחי רחא שיאו
 קרמחלמב זרומ' ןפ ותיבל באשיו ךלי החקל אלו
 לכא רבדל שכירטשה ופ*סא'ו ! הנחקי רחחא שיאו
 ב%שיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ ורמאו שעה
 קריהו : ובבלכ ויחא בבל זרא ס*מי אלו ותיבל
 תואבצ ירש ודקפו שעה לא רבדל שכירטשה ת*לככ
 קרילע שכחלהל ריע לא ברקת יכ :! שעה שארב
 ךנעת שולש שא היהו :םםולשל הילא *תארקו
 סמל ךל ויהי הב אצמנה שכעה לכ היהו ךל החתפו
 ךמע קרתשעו ךמע שילשת תצל םכאו :ךודבעו
 ךדיב ךיהלא קדוה' זדנגתנו : הילע תרצו המחלמ
 ףטהו םכישנה קר + ברח יפל הרוכז לכ תא תיכהו
 ךל זבת הללש לכ ריעב היהי רשא לכו המהבהו
 : ךל ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךיביא ללש תא תלכאו
 רשא .דאמ ךממ ת*ק*חרה םשכירעה לכל השעת ןכ
 םשימעה ירעמ קר :קדנה הלאה שיוגה ירעמ אל
 היחת אל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוה' רשא הלאה
 ירמאהו יתחה םמירחת שא*רחה יכ ! המשנ רב
 ךוצ רשאכ יסוביהו יוחה% יזרפהו %%%%%%% ינענכה

 תפעכתמב

 בושיו 18, 10, 120, 196 -- באשיו 7. סמי -- סמו
 תא , 9,109,193. בבל ₪08 םבויה בבל 4. | ויחא -- א

 זג. 69. - ובבלכ -- וו , 129 -- ובבלב קתותס 107 -- כ 6 ובב
 [טק.זג0 זי

 9. היהו -- יהיו 84,150. | תלככ , 81 -- תולככ 4
 16, 17, 69, %4, 95, 107, 1089, +, , 6,, 

 244: 247, 249, 252, 288, 601, 602, 688 ; קזוותס 128,168 : 6

 82,94-- תולכב 129. | רבדל 5 109. | ודקפו 086 ורקפא

 95 --קפ 0ק.185 ). | םכעה תק. ג

 10. לא , 152. | םכהלהל -- םכחליהל 9 -- טק. 3
 תרארקו -- ת , 189 -- תארקו אקו -

 וז. היהו -- ה 2" קנומס םכ 136.  םכא 14.  לכ--םבא
 לב םכולש .

 12. םכאו --ו,193. | םכילשת ,1%2--',18-
 ךמע ג? 2.186 15%. | הילע --- התשעו ,

 4 84,157.  התשעו-- ה 69. | ךמע 18.60,2%. | המחלמ
 -- המחלמב 129. תרצו -- התרצו 81, 84 -- רצ טק.1438

 13. הנתנו -- התתנו 7. | ךדיב , 168 -- ךדיב ךינפל 4 --
 ךידיב 13, 80, ,,,, 2 167,193: תזגעס 190. | תיכהו

 -- התיכהו 6, 132 -- תכיהו 4
 14. המהבהו ףטהו -- המהבהו ףטהו המהבהו 104. = היהי רשא
 ריעב 55 140. רשא 1" 20 זס. | הללש לכ , 223. לכ--
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 114 ךמע התשע

 601,602, 603 ; קוגוגס 168 ; 006 4- | תא , 0,170. | ללש -
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 14. 3. הלאה , 75, 94,111.  הנה--המה 1,184,191; קתומס

 80 ; 6 18 -- טק. ע84. -

 16,16. הלאה - - - הנה ,9-

 16. םכימעה -- םכימעה םביוגה 164 -- םכיוגה 0 ג

 ךל ןתנ עפ 132.  ןתונ 253.  הלחנ ,185. אל -- אל התשרל .
 12. ב .הייחת

 17. םםמירחת -- םכרחת 80 --' , 256. | ירומאהו 167,191.
 ינענכה -- ינענכהו 5, 69, 81, 84. 8, 90 190,269
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 ותיב לא 4-
 9. םבירטושה 62, 65, 127, 1.

 10. התארקו -- ה \ 64. 65: 333: 594.
 11. סומל 62, 6%, 127, 183, 221, 0. 13. הרוב -- ו 71
 14. המהבהו ףטהו םבכישנה טק. 4: המהבהו -- הבהו

 64. לכו --ו .183,504. - ךיהלא 2
 1. םבירעה -- םכימעה 221. ןכ-- ןכו ל ה

 16. ךל --ךלו 6.
 495 7- רפה ב

 תוקחרה 61, 64 -- תוקחורה 1.
 17. םכמירחת -- םכאאמירחת 014.
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 יןרפהו

 אן.

 לא םבכבבל ,135. = ךרי -- ךרי ערי 1סֶק. = וארית --י 5%
 1סְס,150. לאו 1%--ו 104,153.  וזפחת -- וופאחת

 וצרעת -- ר ₪07. 145 (-

 4. םבביהלא טק. 4 5- ךלוהה 06

 -ככמע 02. 35 9. | םככל קוס םכהל 80. | םבע -- ע םבע
 9 -- לע 4. | םככובוא -- םככיביוא 13, 84, 194 -- םככביוא

 עישוהל - ו ,9-
 . 8. םבירטשה -- םבירטושה 167 -- םכיטפשה ג- | לא - א
 גק,ז80 9. - רומאל 9. | רשא ;99. | שדח ,9,166,170 -
 השדח 109. אלו -- ,152.  בשיו ך> -- בושיו ךלי בושי 9.
 בושיו 4, 18, 60,129,181,196--באשיו 237. | ונכנחי -- ונללחי

 ונכנחי 69 -- ונללחי קזגוגס
 6. 00. ,10ג,157-  אלו-- א (טק.146 1. - ולליה

 ו בושיו 4,18, 84,100,196. | המחלמב תומי ןפ ,

 14.  המחלמב --מב טק.136 75. | ונללחי --ונלל [טק.ז8- 2.

 7. רשא ₪ק.1465 4. | שרא -- סרא 12 -- שרא כא
 ךלי ,- בושיו 4, 60, 84, 100, 120, ,6-

 ןפ ותיבל -- ןפ ובבלכ ויחא בבל רא םמי אלו ותיבל 7.
 תומי ,ֶּפָב- = המחלמב -- ה , 18. | הניחקי 9.

 8..בירטושה 76. רבדל וג 2ש | לא, סה ראו
 129. | ךרו -- ך 9.245 244. | בבלה -- אבבלה



 פפה 401

 תושעל שככתא ודמלי אל רשא ןעמל !ךיהלא הוהי
 הוהיל שכתאטחו םשכהיהלאל ושע רשא םתבעות לככ
 ושחלהל זכיבר םימי ךיע לא רוצת יכ !סכיהלא
 וילע חדנל הצע תא תיחשת אל קרשפתל ;רילע
 שכדאה יכ ת*רכת אל ותאו לכאת ונממ יכ ןזרג
 רשא ץע קר :רוצמב ךינפמ א*בל קרדשה ץע
 זררכו תריחשת ותא אוה ילכאמ ץע אל יכ עדת
 ךמע קראשע אוה רשא ריעה לע רוצמ זרינבו

 :;רתדר רע המהלמ

1. 

 ךל ןתנ ךיהלא ?דוה רשא המדאב ללח אצמי יכ
 ואציו !והכה ימ עדונ אל קדחשב לפנ קדתשרל
 זרביבס רשא םירעה ללא ודדמו ךיטפשו ךינקז
 וחקלו ללחה לא קדבארקה ריעה קדיהו + ללחה
 קרב דבע אל רשא רקב תרלגע תווהה ריעה ינקז
 אוהה ריעה ינקז וד*רוהו : לועב הכשמ אל .רשא%
 אלו וב דבעי אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא
 זכינהכה ושגנו + לחנב הלגעה תא שכש ופרעו ערזי
 ךרבלו ותרשל ךיהלא קדוהי רחב כב יכ יול ינב
 לכו +: עגנ לכו ביר לכ .היח' שפהיפ .לעו הוה' וכשב
 זרא וצחרי ללחה לא םפיבארקה אוהה ריעה ינקז
 ונידי ורמאו ונעו : לחנב הפורעה הלגעה לע םכהידי
 רפכ !ואר אל וניניעו הזה ששדה תא הכפש אל

 אפפאב

 260 ; קזומוס 4

 5 ךמע ד 79

 1. רשא 88 17. | ךל-- הלחנ ךל :8ז.  לפונ 8
 17, אל -- אלו 129, ערוב

.2,601 168,196 ,90,100,152,160 ,18 -- 
 2. ךיניקז 4, 13: 69: 9: 136. | ךיטפשו -- --- 125,157 , 

 ךיטפושו 136, 181 -- ךוטפשו 152.  לא-- תא 9
 181,193 : קנותס זזנ ; 1006 23 --ל 0ק.1485 82. | םבירעה

 -- ריעה 89 : סע 171. | רשא ,?2ג. | תביבס -- תוביבס 5,

 12, 102,170, 172, 2 196 -- ע;ה תיבס זזז -- תביבש 9.

 2. ריעה היהו , זוז. | היהו כ. 61300 0. | ריעה - ר
 641621. 10. 28 (- הבורקה 4,ז1,1082, ,,60)

 400.  אוהה -- אהה ,,,,ן,,,68)
 6%0 2' 6 244.  רקב תלגע !טק.ז4 160. < תלנע 4[
 244. - רקב -- רשב 1סֶפ. | הב דבע אל רשא קזותוס 515 4
 רשא 1%-- א 6א06מ [(טק.ת85 0. | ךבע , 129--דבוע 71.

 הב ,109. אל רשא 2"-- אלו 1293 קומס 168. | רשא 2%--
 רשאו 1 לועב , 223 -- ב ; 107 -- , , זז

 19: 67, 82: 83: 89: 04: 95; 99; 100, 101, 102, 106,110, זז

 ז 24, 12%, 128, 120 125 1392 140, 144, +1 6

 169,172,176,177,178,184,186,189,190, 101, 1ס3,196. 0

,17 00 ,1 288 ,264 ,201 ,260 ,26 ,219 ,237 ,228 ,227 ,225 

 653:6ף9 0: םטמס 2,4,17,181-- לכב לעב 6.

 4. ודרוהו -- ודרהו 18, 136 -- ודירוהו ד 7

 69, 75: 80: 81, 84.80, )5, 107, 108, 10, 111,120, ז12) זז

2400 ,232,244 ,226 ,152,158,167,181,184,186,190,193,196 

 260, 282,688 : קעותס 15,155.  אוהה -- איהה 4,113, 0

 80, 107, 129,132, 150,152,103, 226, 253, 260 -- טק. 86

 תא :",15ז. | הלגעה :"--הלרעה ז3.  הלנעה --(וז) -- לא

 103. לא -- לא הפורעה 5. | ןתיא --'.69,136. וב -
 הב 196 -- ₪ק.180 10%. - אלו--ו , 18 -- אלו וב דבעי אלו

 10 ; (סעצו6מט 4 תא 2", 4

 5. יול , 80 -- יול ךיחא וָפָּב. שכב -- םםש
 0, הוהי - - - .ךיהלא לוג 4. םכשב -- אאאאשב

 189. הוחי 2", 168.  לעו --ו , 69,181.  .היהי קז!וס הוהי 6.

 6. אוהה -- איהה 1,913, 12;17,18,107ף, 260, 660 2 ; קז!זתס

 80,160. | םםיבורקה 4,132,193.190. | הפורעה --ו %, 

 129 -- הפורע + לחנב , -

 7. ונעו ,167. = ורמאו -- ולמאו 193. אל 17, 12. :הכפש
 -- וכפש 120, 181, 239, 247, 248, 271 4, 6%ס 1, ₪ 49 'קכ ג

 תא -- תאא 5. | הזח 6 ונינעו 4

 השע , 5 -- השוע 69 167, 181, 191 2

 ךיהלא ,

 סזותגס 75-

 85 \. יש 1...

18 0 0% - 5-77 --7-07 0 - 

 22 לעם ------5 9

 -- ההד תרכת ------רר רד ההד
 --רררהיר הרר דרדדד אובל -- ---7-7- 0

 - - דע פה 5 דרס - ה השדה

 6 יי

 ו כ ו .ייכ שיש ₪ שש ב 1

 הת כ ה כ ה בא רש ל 0 ב רב 2

 -- - ההד הד ח לע - - - ךרטשו - - -

 ו = קדבורקה - -- - - 77-73

 וי ו ב 2 הוהה כ

 איהה - - - - ןד'רוהו - - - - - 77 - רשאו 4

 ו ו 5

 = = 2 אתדשל - - - 22 ₪ ₪ 2 ₪ 077

 ₪ - הררה ה - שאיפ - -- - - - - 6

 - דחה ז תכיבורקה איהה <--- = ד

 = ר- = ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ 5 7

 ו - וכפש -- 8

 1 א. 5 ג

 אוה 27-- איה 4, 0.17,120:193ג '

 19. םבתבעות -- םכתובעות 62, 127 -- םכתועבות 5.
 19. השפתל -- השפתהל 62, 6%, 127, 221, 604, 670. תאו =

 ותא 61.  תירכת -- רכ טק. 24. 7.
 20. אוה -- ו ,6%- = תרכו -- אתרכו 62. = ךמע ,.

 ךל . 65. | ערונ -- אאעדונ 63-
 ךירטשו , 65 -- ךירטושו 6 7%

 1. המדאב -- המדאהב 6.
 2. ךינקז 0166 ךיניקז 7-

2212 
 ף. ביפ .-- םכהיפו 1 6. הפורעה -- הפורע

 7. ובכפש -- פ קזותס כ 65. | וניניעו -- ונאיניעו 61 -- ויניעו 4
 --ועעו 333. - ואר אל וניניעו 51: -

 ו ו ב |

 ז כ

 244: קזותס 1סָג,1סְק -- ינענכו 129 -- ינענכהא 4. %ירפהו

 100,132,2643 קונתס 80.  יוחה --יוחהו 5 69
 150, 226 ; קוגס 94,107,170. | יפביהו 0,189,

 רךשאב -- כ ,9-
 18. אל רשא [טק.148 102.  רשא 1", --ר קת.

 ודמלי אל 00. ד4- 4 אל 4 18.75:95.199,252.  ודמלי אל

 1662 148 ץסס65 1411ע8 1034. | תושעל -- | , 256. | לככ , 196 --
 לכ קצנתסס 1 םבתבעות -- ו . 18, 80, 0 1 2

 169, 186, 237, 251 -- םכתובעות 84, 167,196 -- תבעתה 60--

 םכתבעותא 4.  םכהיהלאל -- םכיהלאל 9. םכביהלא 6
 םכהיהלא 90-

 19. יכ 1%--ימ וג.  רוצת ₪ק2.185 0--ו, 0
 גס. 23. לא -- לע 4.

 שכהלהל -- חה , 155 -- םכחליהל ף9.- | השפתל -- השפתלו 5 --
 ת (טק.ז8. 6 -- ש טק. 14 9- אל 1", 168 -- אלו

 תא \ 5,167 -- תא ע 95. | הציע 4. תדנל -- הדנל חדהל
 107 -- 9 -- חודנל 1, 0 וילע -- * \ 129 --

 תילע 9 -- קת. 8- 4. יכ :%--ימ 1. וניממ
 ותאו לכאת -- לבאת ותאו לכאת 80. | ותואו 11,167.  תורכת

 13, כ םכדאה -- ה ,2 ץע \ 7%

 הדשה עפ 1. | אבל -- אובל 4, 6,123,181 ; קזתתס 128; 6
 8 ; תומס 151 -- 'אבל קזותתגס 4 רוצמב -- ו 9.

 .20. קר ₪ק.1385 9.  ץע 2"--- רשא למ 193. אל יכ עדת
 כ ערה אל 218. כי עהת 56- = אל 100% | עז

 אוה 1", 89. ותא -- ותוא 132 -- תאא 1. | תיחשת , 69 -

 תיאשת 1סֶל. תרכו--התרכו 132--אתרכו 17.  רוצמ ,7.
 ףיעה .-- ריעה ץעה 21:

 ריע לא
 םכיבר , 223 --- 218



 ו:

 %יקנ שכד ןתת לאו הוהי תידפ רשא לארשי ךמעל
 רעבת התאו : םסדה שכהל רפכנו לארשי ךמע ברקב
 ; הוהי יניעב רשיה השעת יכ ךברקמ *יקנה שכדה

 אצת קרשרפ

 ךיהלא ;דוה' ונתנו ךיביא לרע קדמחלמל אצת יכ
 ףאת תפי תשא היבשב תיארו : ויבש תיבשו ךדיב
 ךות לא התאבהו ! השאל ךל *תודקלו הב תקשחו
 ! קרינרפצ זרא קדתשעו קרשאר תא החלגו ךתיב
 ךהיבב קדבשיו קרילעמ היבש תלמש תא הריפהו
 ןכ רחאו .םימי חרי המא תאו היבא תא קדתכבו
 קדיהו :קרשאל ךל התיהו התלעבו הילא אובח
 אל רכמו קרשפנל קרתהלשו קדב תצפח אל שא
 ! התינע רשא תחת הב רמעתת אל ףסכב הנרכמת
 תחאהו הבוהא תחאה זוכישנ יתש שיאל *ןייהת יכ
 ןבה היהו האונשהו הבוהאה זכינב ול ודליו האונש
 תא וינב תא וליחנה שכויב היהו : האינשל ראכבה

 ;רבוהאה ןב זרא רכבל.'רכוי אל- ךל הדת
 ןב ראכבה תא יכ !ר*כבה האונשה ןב ינפ לע
 אצמי רשא לכב םכינש יפ ול תתל ריכי קדאונשה
 יכ ! הרכבה טפשמ ול* ונ*א תישאר אוה יכ ול
 ויבא לוקב עמש ונניא הרומו ררוס ןב שיאל היהי
 ושפתו : שהילא עמשי אלו ותא ורסיו ומא לוקבו

 יכ

 תתכאב

 אאבת 128. | התעלבו -- ה , 19,69,170. | השאל -- ל ,7.
 14. היהו -- יהו 9. | בא , 170. = תצפחה -- התצפה 02

 139,150. -  התחלשו -- ה 4, 60, 80,111,120,15% --התח
 [טק.135 ג. | ףסכב הנרכמת אל רכמו , 167. | רוכמו

 109, 229. אל 2", 100. | הנרכמת --ר 158. אל 45--
 אלו 60, 99,199 -- אל* -

/ 107,112 ,80 ,69 

 1%. ןייחת -- הנייהת 60, 89,120,186,206,226. | שיאל , 4.
 תחאה -- ה ,%- הבוחא -- ו, תרוחאהו - 9.

 האונש -=- ו , 5.18 -- ה . 151. | ודליו -- אודליו 6. | ול
 166. | הבוהאה -- ו ;18-- הבואה קעגמס 1%2. | האנשהו 8.
 רכבה -- רוכבהו קענגגס 80 -- רוכבה 9

652,,,, ,1089 ,107 ,84 ,81 ,75 ,69 ,10 :15 :9 6 

0 ,204 ,240 ,220 ,167,170,173,181,186,10,193,196,220 

 289 2, 688 ; [סנז6 4. האינשל -- ל ,.

 התינע -- * \ 3 --- דד תיניע 9

 16. םבוייב 10ְק. = וליחנה --י ,18. | תא 27.18. אל -
 אלו 4: קממס 1-- אל 81. תא 1" 20 107. | לע הבוהאה
 ןב ינפ , + הבוהאה -- ו , 69, 158, 260. | האונשה ןב --
 האונשה ןב ונשה ןב 109. ןב 107,"2- | רכבה <- רוכבה 19
2,,,,, ,89 ,84 ,81 ,80 ,75 ,60 ,18 ,16 ,13 ,6 

240% ,247 ,150,151,15%2,157,167,170,181,100,239:244 

 689 : קזנתס 82, 189 2 -- ה (טק.1846 144 -- רכבב קונתוס .

 16,17. האונשה - - - - רכבה ,0-
 17. רכבה -- רוכבה ןב 84,152 -- רוכבה 90
29 167,179 ,157 ,81,80,107,108,111,132 ,80 ,75 

 196, 226, 244, 688. | לכב -- לכבכ רשא , 15% -- רשא

 היהי 18. ול 2",-0. - ונוא 4, 6, 3, 14, 60," 2
 167,181,184,180, 244: קזנמס זקס ; (סוזס 94 -- !נאא 5.

 ול 3"--ולו 6%0) 75,152, 181,186, 196 : 10786 04 - ולא 5

 -- אלו 80; (סת6 155.  שפשמ -- שפשמה 108.  הרוכבה 6,
 ו", 2 16 22 167,170 1

4 ,249 
 18. יכ קנווס יכו 175. = היהי -- היהיא 6. | ןב ,. 80,109 -
 ןיב 128 ; !סז6 4. ררוס -- ו , 18. 75*: 9

 173,176, 688. הרמו סף, 18, 81,100, 144,170, ל, 8

 ונניא -- '* . 69 -- ונונא 13,100,111. | עמש -- עימוש 11---

 עמוש 60, 89,108,167,178,1סַג. ויבא , 9. ותא ורפיו טק.
 146 1ף3. - עמשי -- עמשי ולכ 95. | םבהילא -- יל ,5%
2 :249 ,244 ,177 ,8,107,108,1:1,128,112,160,108 ,18 

 260, 389 8 --- םבהילא אאא% 2

 19. ושפתו --- וספתו

 ןמאו , 4 ואיצהו 80, 9.

 וב , 6. ויבא , 69.

 ותא א 18-- ותוא 12 229

 * היחו טק. 74. 1

 כ מ שד. .2

2 

4 

18 

9 

 לבה תזש₪ש

%|8 5 

 ,א'קנ - -- --7-777 ד - רייד דה ד

 ---רדידדהה -- 777 אקנה - - -

560610 8 2% 

 - 2 -- השא ןבשב --- 0-07 -
 - ---ררידרדד - - התחקלו - - - - -

 תחאאו - - - תחאא--7-07---- הנייהת - -

 קו - - - .! האונשל רוכבה

 - - רוכבה - - - !רוכבה - - -- 070777

 ו - ולו ונוא - - - - - - - -
 = דה ההד ח ארומו --- 77777

 8 ב

 ף. רעבת -- רחבת 66 -- ראאעבת 61 = ב ₪4 4.
 ךברקמ -- א%%א%א 4

 10. ךיהלא ,

 11,12. בהו : השאל ךל טק. 8% 1.
 14. התחלשו --ה ; 66. | הנרכמת -- ר ,.

 14 4 התינע -- * . 5,

 15. הניהת 66. | הבוהאה -- הבואה 127, 4.
 האונשהל

 16. וינב -- " ; 65. | הבוהאה -- הבואה
 17. האונשה -- ו , 3. ונוא -- ונוע 183. 113, 4
 הרכבה -- הרוכבה 61, 62, 632 64, 66, 1

 18. ארומו -- הרומו 1. 19. שפתו -- ושפתו 7%

 11. התחקלו -- ח ,

 ףסכב -- ב טק.

 האונשל ---

 ו :

 העת.

 9. הוהי תידפ ₪86. 120. | לאו --ו , 129 -- אלו 4
 ןתת , 99. כד 9. םרקב =- לע 1. לארשי ךמע <

 ךמע לארשי 10. | רפכנו -- ו 9.
 9. םכדה -- םכדה תא 69, 7% -- ד 6א6ת60 ג. 9.

 ךיברקמ 13.
 זס. המחלמל אצת יכ ]וז גס. 13. | אצת יכ 115. תוגןס.
 6% סזת415 ; 107, 132, 116 -- 4100152 20
 112 7-4 6. :*כ ץסא תוג]סת), 65 0זתגַג ; 102 -- תוג]סת ; 75:29

'00 ,286 ,284 ,279 ,277 ,271 ,260 ,1 ,95 

 -- \104. | ךיביא -- ךביא 69, 300, 653 -- ךיבוא 1, 7,

 :8ז. = ךדיב ; 95 -- ךידיב 5: 6.13, 80, 100, 132, 136 -- ךינפל
 12%. | תיבשו -- התיבשו 9. ויבש -- ויבש תא 4.

 זז. ראות 4. 69; 75, 84,167,181,184 ; קזנתס 4

 .תקשחו -- התקשחו גָפְפ. | תרחקלו -- התחקלו ג. | ךל -- הב

 ךל 93-
 ז2. התאבהו -- תאבהו 4, 6, 90; 84, 80, 0,109, זס זז

 120,135,152 -- טק.זג5 9 -- התאב טק. 141. 60!( קג5ל 4.

 לא 0.145 9. | ךיתיב 13:75, 80,100,167. | תרא 2", 6.

 הינרפצ -- הינרופיצ 193 -- הינרפיצ 1 -- הינרופצ

 1. חרא ג" 5 10. | ךתיבב הבשיו , :67. | ךתיבב --

 173 --ךיתיבב 12, 80,120,1ף1.  התכבו -- תיבב התכבו 1

 היבא -- ךיבא 9. = ןכ רחאו -- ןכ םכימי רחאו 1סָפ -- ןכירחאו
 129 -- ןכרחאו 15%.  הילא אובת [טק.:30 168.  אובת -ו
60 ,107 ,81 ,80 ,75 ,60 ,16,18 ,9:14:15 :5 ,1 

12 151,152,15%,158,1600 5,570 

 ז 84,186,190,101,196, 222, 6 244, 248, 240: 22

 253: 260, 288, 601, 602, 603, 615, 688, 68 ; [סע6 1190 --
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 רעש לאו וריע ינקז לא ותא ואיצוהו ומאו ויבא וב
 הר*מו ררוס הז וננב וריע ינקז לא ורמאו : ומאקמ
 ללכ והמגרו =: תוב*פו 'רלוז ונלאקב עמש ונניא
 ללכו ךברקמ ערה תרעבו תמו םכינבאב וריע ישנא
 טפשמ אטח שיאב היהי יבו !ואר*יו ועמשי לארשי

 ותלבנ ןילת אל !ץע< לע ותא תילתו תמוהו תומ
 זרללק יכ אוהה זכויב ונרבקת רובק יכ ץעה לרע
 קדוהי רשא ךתמדא תא אמטת אלו יולת שיהלא
 :קרלחנ ךל ןתנ ךיהלא

1. 

 %% %% +% ויש תא וא ךיחא רוש תא הארה אל
 שבישת בשה םכהמ זרמלעתהו שיחדנ %%%%*%

 ותעדי אלו ךילא ךיחא בורק תאל םכאו : ךיחאל
 ךיחא שרד דע ךמע היהו ךתיב ךות "לא ותפסאו
 ןכו וראמחל השעת ןכו ול ותבשהו %%%* ותא
 רשא ךיחא תדבא לכל השעת ןכו ותלמשל השעת
 אל !סכלעתהל יללכות אל התאצמו ונממ דבאת

 %% %* ** ןרוש *%* וא ךיחא רומח זרא קדארת

 זכיקת שכאקה שכהמ תמלעתהו ךרדב םכילפנ
 שבלי אלו קרשא לע רבג ילכ קדיה אל !ומע
 השע לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ השא .תלמש רבג
 וא ץע לכב ךרדב ךינפל רופצ ןה ארקי יכ :! הלא
 לע תרצבר םכאהו םכיציב וא שכיחרפא ץראה לע
 לכע שאה חקת 547 זכיציבה רע וא םכיחרפאה

 תה.

 ץעה -- ה 109 --(עה 2 7. בק =-כ רך יז 6 6

2 99,107,108,100,111,120,112,136,150 :95 ,54 ,50 :75 

.4 ,220 ,227 ,196 ,101 ,180 ,184 ,181 ,170 ,167 ,155 

 ונרבקת) פס: םביהלא . גז |1 ל)-- 15. תראי
 1094 הלחנ , 5-

 1. הארת -- הא (טק.12 110. | רא 2% 120.. םכהמ

 0 ב ו = קה ה ו רכישת | 100 כבוש תו

 2. םבאו --ו,18ז. אל 69. בורק -- ו , 69, 277, 61% -=-
 ק טק.235 9. | ךיחא ,ז52. - ותפסאו -- פסאו 8ת.1:םת. 1.
 ךיתיב 13, 80,100,120,167. שורד 4, 6,107, 2

 136,191: 226% עומס 4. ותוא 22 4 ותבשהו ---
 תבשהו 1ף0 -- ותובשהו 13, 12:

 1. ותלטשל השעת ןכו ורמחל השעת ןּכו < ותלמשל השעת ןכו
 ורומחל השעת ןכו 69. = ןכו 1%--ו , 18, 80,1%0. | ןכו ורמחל
 השעת , 129, 13.  ורמחל --ורומחל 13, 84,95 -- רומחל 71.

 ותלמשל -- ורומחל 84 -- ותמלשל 15%. | תדיבא 4 5,
4 ,106 ,103 ,186 ,181 ,152 ,150 ,120 ,100 ,80,106 ,84 

 ונממ דבאת רשא ,190.  דבאת--ד זז.  ונממ , 9 --ל ונממ
 וז. התאצמו -- ו , 260 -- ה \ 60, 84 -- התוצמו

 ,4. רומח תא [טק.:ג..175. | תא , 80,120,152. | רומח --

 ו ; 282 -- 58 129 -- רומח רוש 84. | ורוש , 6 -- ורש

 80, 108,109, 236 -- ורוש תא 107,1ף2,166. | םכילפנ ---
 םכילפונ 181,193 --' \ 69. - ךרדב , 223. | תמלעתהו
 התמלעתהו 9. = םכהמ ,199+  םביקה 136.  םביקת --י ה

 125 -- שיקת קזותס - ומע -- ול 80 -- ! 0. 18 1

 5.אל -- אלו 69. | השא 1%-- השא תלמש 10. | שבלי 5
 107. השא תלמש , 9. | תבעות -- ו , 189, 72

 253. - .ךיהלא ,109. | הלא השע לכ -- אוה :8:. - השוע
.4 ,193 ,167 

 6. יכ 815 2. | .ארקי -- הרקי 1. | ןק -- ק ]ג - 1

 תוגזק. 236, 3892. -רופיצ 69.193. ךרדב,13.  לכב----
 לכב וא זז. םכיחרפא -- םכיחורפא 54, 95, 132, 193
 227 ; קענתס 80 -- [גק.28 13. . םםיציב -- םכיצב 1. 4,

,,ָ,ָ ,+94 ,84 ,81 75 ,18 ,10 ,14 ,13 
 ו 5 160, 0 130 75890 193, 6%

 227, 244, 249, 264, 288, 601, 602, 60ָב, 61ף ; קז\זוס 2

 םכיצבה לע 80 ; טעו 6 -- שכיצבה 69. | םכאהו --ו
 תצבור 9,13,152,193. לע 2%-- םכינבה לע 109.  םםיחרפאה

 -- םכ,129,140 -- םכיחורפאה 84, 2, ,

 6 א.

 8 ב וא שש 1

 בש כ ב 2/7 ב

 ארומו - - - - - - - ישנא לא - - - !ומוקמ 0
 ₪ | ! הבוסו - = ונלוקב = = - - - - - 21

 ב - יכ% :ואר"ו - - - - -- 2
 -- 7-77 :ץעה - 25-77-7773

 - ד דה הד חה אבק כ-7 -
 קץ(. ב( 27 2 + וש" 2 ואלהו שם =

 9 זז נע

 חו א רש - = - ₪ 2 2 יש -

 - רדר ד הררי דדחח -רתמהב
 ו 2

 - - ורומחל - - - ןכא - - - - - - ךמעמ - - 1

 -= - = 0 רה רט 0 0 0 ה א 0 0 0 -- 4

 לכ תא וא ורוש תא - - - - - - - - - יי
 - -- םקה ------רד ד דחה והמהב

 2 ה כ ו-2 = = = == 5

 הפ תש שב א

 לש ה 6 מ מ ם%%ב - -- - ההד

 --דרד ה דה דד םיצ*בה ------ 7 ד

 5 ב צץ ג 1 ₪

 = %כר

 20. ארומו -- הרומו 61, 636%. *  הבופו -- אבוסו 62,127 -=

 אבסו 4- :
 2. 'אולת 61: 63. 64 65, 127- תא ,5:

 1. רוש -- רושא -

 םישה 71.

 1. ורמחל 65. - התאצמו , 7.
 4. רומח -- ח ; 65. | םםיקה -- יו

 ₪ =בישכ 27 תציבר 14. םכיחרפאה -- א . 4

 ות לכ תב שבה 127 3,212! קת == חלש

 תרא חלשת

 והש -- ויש 64, 65, 4.
 2. ותערי ה 2 7-5

 נרתמו אט כהור מג בובה הנמנה בק הכו( כמ נק הוכנו מוטו קו נמל יכוטמכווופ-פמל הדמב9

 עפ נב.

 לאו --ו,18ז. | ומוקמ 6, כ 13. 14, 60, 81, 94,
(244,240 :227,237 (120,112,116,152,167,171.181,193,196- 

299 ,251,253 

 10, 20. וריע ל
 .20. לא -- לא נב 109 -- לאו 10- = ינקז , 157. | וריע ,1.
 וננב -- ונינב 4, 9, 13: 60, 81, 84, 111,132,136. 0%

 221,220 -- קומט ונינב קמ רעש לאו ףְ. | הרמו ררוס ,
 ו הוכר ל 2 6 ד

 190 244, 249, 615: 689. = הרומו 4, 6, 13, 14, 10, 60.81, 0
 ף5, 108, 100,111,120,112,136,160, 62, 9,

 196, 226, 212, 2ף1, 253, 688 ; קעותס ?, 103,130. 389 2; 6

 9,125 -- הראמו 237. - עמש ונניא 0 80.  ונניא , 129 -
 ךעמיא 6 עמוש 60,108,112,167,81

 ונלקב = ונילוקב 13, 69, 84, 132,1%2,103 -- ונלוקב 5: 91070

 108,167, 22%, 240: קוגמס 04 -- ונילקב 9,
 ללוז -- ו \ 5, 107, 111,136, 6. אבוסו "42 69 4

 נז 160 69 5 וס 100 20 132, 1 12 3

 194,196, 220,21,680 : (ס6 0
 21. והומגרו 9, 13: 75, 84, 108, 120, 152, 167, 71

 וריע , 6,181.  םבינבאב , 129. | לארשי לכו ךברקמ -- לארשימ
 שבעה לכו סל ךיברקמ 13. -  ועמשי -- ןועמשי 69. | ואריו

 -- ואריו 108,151,173,184 ; תטתס 168 -- ןוארו 60. '

 22, יכו -- | ; 1. "היה -- היאב 19% -- היהיא ( ת 6.) 7.
 טפשמ -- טפשמו 80. = תומ , 152.  ותוא 132.  ץע --ץעה

 75 : (סע6 4.

 23. ותלבנ -- ותלבנ תא %--ותלבנ לע 69 -- ב וע. 1



 ְך

 חקת םינבה תאו שכאה תא חלשת חלש ! םינבה
 קדנבתו יִּכ : : שימ' תרבחאהו: ךל .בשיי. ןעמל ל

 שכימד שכישת אלו ךגגל הקעמ תישעו שדח ריב

 זכיאלכ ךמרכ ערזת אל :ונממ לפנה לפי יכ ךתיבב
 תראובתו ערזת רשא ערזה הדאלמה שא*דקת ןפ
 ! ודחי ראטחבו רושב שארחת אל + שרכה
 השעת זכילדג :ודחי שכיתשפו רמצ זאנטעש שבלת
 !: קרב זרסכת רשא ךתוסכ זרופנכ עברא לע ךל
 ! האנשו הילא אבו קדשא שיא חקי יכ
 תא רמאו ער םטש ?;רילע אא*צוהו םכירבד 0
 יתאצמ אלו הילא *ברקאו יתחקל זראזה קרשאה
 וא'צוהו המאו *רענה יבא חקלו ! שילותב קדל
 רמאו :!הרעשה ריעה ינקז לא *רענה ילותב תא
 הזה שיאל יתתנ יתב תא סכינקזה לא *רענה יבא
 שכירבד.תלילע *% פםכש אוה הנהו ! האנשיו השאל
 ילותב .קדלאו שכילותב ךתבל יתאצמ קול רמאל
 ינקז וחקלו :ריעה ינקז ינפל הלמשה ושרפו יתב

 ושנעו :ותא ורסיו %%%% שיאה תא אוהה ריעה
 שש איצוה יכ הרענה יבאל ונתנו ףסכ האמ ותא
 ילכו אל השאל היהת ולו לארשי תלותב לע ער
 אל הזה רבדה היה תמא סשכאו :וימי לכ החלשל
 לא %רענה תא ואיצוהו :*רענל םכילותב ואצמנ
 התמו םינבאב הריע ישנא הולקסו היבא תיב חתפ

 קריבא תריב %* תונזאל "לארשיב הלבנ התשע יכ

 תפפא.ב

2 132,136,150,152,155,167,176,178,181,186,1 

 196; 223, 212; 244, 247 252, 253, 260, 282 ; קנצנמס %

 389 2--אאצוהו 2-- א [טק.145 12% -- %איצוהו (ן 03.) 4.

 ער 13. | תא לע 11. | יתחקל | 155 --י 190. אלע =
 69.  יתאצמ --' ; 95. הל 4.

 ז <. רענה 1*--הרענה 6, 9, 13, 60, 80. 4, ,,, 4

 110,152: 102:196כ 212, 248, 2ף1, 270, 271 2 6%9 כ; -

 ואיצוהו -- ו 2" 106 -- ' ; 4. רענה 2"-- הרענה 69 2
659% 271 ,270 ,251 ,248 ,247 ,244 :193 :108,120,112,153 

 680 : קעננמס 109 -- ארענה 4
 16. רמאו -- רמאיו גֶדָג- | רענה -- הרענה 6, 9, 60, 80, 2
 17 108,100,120,112,116,151,103:248, 270,271 4, 6%9'ק)

 לא -- רענה לא ז1ג. תא קוומס לא
 * \ 84 -- היאנשיו 2

 689 -- ארענה 4

 178. | השאל ,ז1ז.  האנשיו --
.4 ,226 

 17. םכש -- הל םבש 60, 80

 69,84,108,1ף2,181,680 ; קזנס 14

 -- רמאל םכילותב 18. | הלאו -ו
 רענה ילותב 157.  יתב -- יתב א 95 -- יתיב

 -- הלמשה תא 199. ריעה -- רי 0. 4. 4.
 18. אוהה , 18,100 -- איהה 1, 0, 17, 60, 129, 116 9

 260 ; קתנתגס 107 ; (סד6 132,139. | שיאה תא , 6, 80. שיאה

 -- אוהה שיאה 100. | ותא ורסיו טק. 8. 2. | ותוא 2.
 19. ותוא 132. | הרענה \ 80 -- רענה 1,157, ָ,70

 רוי הב

 רמאל , 94. | םבילותב
 .40 - 'לותב --ו,18--
 הלמשה --

 152,170,181,196, 202, 253 -- %רענה 1289 1. 4 יכ 4

 היהת , 106. = איצוה -- * \ 5, 160, 189 2 - א 6א06מ1. טק. 46 0. *

 ער , 89. = תלותב --ו , 18. ולו -- אלו 13: 84,181 ; קוס
 120: 6 158,82,15%, 1802 - אלו ז 4. אל השאל --
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 אלא 13%. - החלשל -- החלש 190 -- החל (0ק. 4
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 ואצמנ -- ו , 151. = רענל -- הרענל ס, 13, 18, 69 5%
 100,136: 193: 226, 247, 251, 270, 271 4, 660 2, 659 'ק : קנס

4 

 21. תא ,95,193.  רענה , 80 -- הרענה 2,134.69, 7
 108,10ְס,120,136,193, 239. 247, 251: 270, 27ו 4,660 5
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 שכע בכש שיא תצצמ) יכ +! ךברקמ ערה  ץררעבו
 בכשה שיאה זכהינש כג ותמו לעב תל*עב השא
 היהי יכ .! לארשימ ערה תרעבו השאהו השאה םשכע
 ריעב שיא הדאצמו שיאל קרשראמ ?זדלותב *רענ
 ריעה רעש לא םשכהינש תא שכתאצוהו : המע בכשו
 %רענה תרא ותמו םסכינבאב שכתא םשכתלקסו אוהה

 רבד לע שיאה תאו ריעב הקעצ אל רשא רבד לע
 ; ךברקמ ערה תרעבו והער תשא תא קדנע רשא
 קרשראמה *רענה תרא שיאה אצמי קרדשב םכאו
 רשא שיאה תרמו קרמע בכשו שיאה זרב קיזחהו
 ןיא רבד זרשעת אל *רענלו !ודבל קדמע בבש

 והער לרע שיא םכוקי רשאכ יכ זרומ אטח *רענל
 הקעצ האצמ הדשב יכ : הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו
 שיא אצמי יכ : הל עישומ ןיאו השראמה *רענה

 המע בכשו השפתו השרא אל רשא הלותב *רענ
 %רענה יבאל קדמע בכשה שיאה ןתנו :ואצמנו
 %הנע רשא תחת קרשאל היהת ולו ףסכ סשכישמח

 | : וימי לכ החלש לכוי אל

 ו

 ! ויבא ףנכ הלגי אלו ויבא תשא תא שיא חקי אל
 :קרוה להקב הכפש זרורכו הכד עוצפ אאבי אל
 תצל ירישע רוד שפג קדוהי להקב רזממ א*בי אל
 יבאומו ינומע א*ב' אל |! קדוהי "להקב ול אבי
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 אל טק. 146. 173 -- אלא 6 בח כ ב ןיא -
 רבדל ןיא :::.  רענל -- הרענל 0, 69, 84, 1089,

 251, 61%, 659 'ק, 689 -- הענל וב. | אטה -- פשמ 18. יב
 18. בוק --ו ; 9. | שיא -- ש טק. לע .%9-ע

 [0ק.185 155. | וחצרו א וצחרו 46. | ןכ (סזס כ

 27. האצמ -- אצמא 69. | רענה ; 14 -- הרענה 6%
 100, 116,101: 223: 247, 251, 270, 1 4, 659 'ק, 689 -- ארענה

 7. השראמה , 81 -- הפראמה 16, 120,1%2 -- מ (טק. 9%
 18. | עישומ -- ו \ 9, 109 -

 29. שיא , . רענ -- הרענה 223 ; קזגתס זזז -- הרענ 2

 ף, 17: 69: 84, 2 6 193: 248, 251, 0%

 271 4, 65)'ק: קזגמס - השרא -- השרוא 181 -- הפרא

 1 השפתו , 126 -- הפפתו 4 -- ה טק. 134 4
 המע ,152. | ואצמנו -- אצמנו .

 29. המע בכשה ,ז%2. - בכושה ז13.ז167. < רענה -- הרענה
"659 1 660 ,4 271 ,270 ,2%1 ,248 ,247 :103 :108 ,84 60 

 689 ; קזנתוס 111,170 -- ארענה + ףסכ ,- ולו -

 אלו קצנתתס 80, , 111 ; 106 1. היהת קעועגס היחת 1

 השאל -- הש טק. 4 הנע רשא תחת , 252, 1.
 הנע -- הניע 69,136-- ה (טק.188 9-- התינע קמנמס 80. אל

 -- אלו 9 --ול 10. החלש -- החלש לשל 260 -- החלש של
 155 -- החלשל 9, 81,109, 150, 181 -- החלשא ו

 1. תא ,9,152. אלו טק. 88 82.  ףנכ -- ףנכ תא 9.

 2. 11נס גתסנקופ סגקטז 2, 1ם 4 ופ]וו 20]ץ8]סחונ, 270,

 6%6, 657, 051ם 664; 1860ףטס 1ת םופ תטתוסזגטס 60 גז 239

 6מסתה 687108 ]גט]טפ, 60תַקתטו: 1טאזטנ 53תו18ת0. אל ---

 אל אאא%א 12%. | עוצפ -- ו , 237 -- העוצפ 69 4. הכד --
 אכד 1: 4: 5: 7:9: 13: 14, ז ל, 16, 18, 60, 81, 84, 8,4+, 2

7 7 ,+ ,,,, ,104 ,103 
4 ,277 ,271 ,264 ,260 ,2%6 ,23 ,240 ,247 ,223 ,103 ,184 ,178 

 2834, 284, 286, 288, 400, 653, 660 ( 4, )7 ) 661,6633,666 ; תטתט

 128--ה (טק.עג 82,10%. | 1186 צ066 הכד צפ] אכד (טמג סט

 יהיו ץ<] ןיהיו 698. ף, 20 ) \(ותפטטתז ףטו8גתו 30כ1תו| 600166
 ]1/1505 23[111ת1605 ג (26זתוגמוסנצ. ב16 0. 0100, 20 100006, 18 00+

 90702 ( 663 ) 16 1גט6ת116 הכד וחם סתות1כטב 112115 11ג[ק3נ10ו. ז

 גת קזס]ואג התתסוגנסמט 2101. ךסס, טגזנ ₪ עס 1\166סתס טזתגףוט6 40-

 66 תזטז 07158:08(36 : 4800 טז ןכ16 כז6661טז 61:07, 7.71

 ₪1 -- "וגו רואל ךשהמ םבישי חור יאכד עישומו

 3. אל 1%-- אל יל ז). | אבי ז*-- אובי וג, 89. =
 רוד םכג הוהי להקב רזממ גט .זג. 109.  רוממ -- רזממ אכד עוצפ
 129 -- רזמומ 236. | ירשע !:ז. אבי -<= אובי בפ 2. " ןל ,

 צלגהת1₪ 0 א.
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 תפס ר- ה - ה ד ד ה חה ה ה ה ח 22

 -- ההרה דה הדחה תליעב - -
 ןח כף 5 לוד דפ הו5 ₪ קר 58

 --הר-ררררדידרררידדהח ה הרענ
 - הרה 7 ה הד הרר יירד חחח 24

 הרענה - ------ררדדדדדח איהה

 --- ה הרמה -------הרררחהה 5

 = - --ירשעת אל: הרענלו -:= == 2% 206
 --רררריררררדרדד הדחה הרענל

 = -כ- -ח חדה חהח חה הדר ההד דחה 7

 = שוק שש וש שיאו | א = הענתה | 08

 הורו ור שה כ הרה = הרענ
 תומה - ---------רררדדחדה 29

 ההנע - -------רררד הר דדדהח

6 

 ו אלצ 5 5 יש -2ו- | -יש= 11

 ו - רכה ו-2

 הרט ה
 --דהדה- אוב - ---7- 7777 - אוב" 4

 5 4 א ג.

 25. הרענה -- הרענ טק. עא 71.
 לס תופס

 22. תרליעב --י ,6-
 רשא (טק. 8. 7.

 29. ההנע -- הנע 61, 64, 6,127,181, 7.

 40. חקי טק.136 64. אל 2"-- אלו ,,,1

 1. עצפ -- הצפ 66: קנס תוכפש

 2. ריזממ 61, 62,127,1891, 2 רוד םכג 10. 4 1

 3. יבאומו -- יבאואמו 61 -- מ טק. 3 4.

 פת תב

 22, 008. ,18ז:. | בכש -- בכוש ף,109,129,167 -- בבכש

 6ף.  תלועב 69, 80, 81,109,129, 244. | לעב ,199פ -- תלעב
 0 םכג 11גת. השאה םכע בכשה ,. השאה -- השא

 17. | לארשימ -- לארשימ ךברקמ 189 -- ךברקכמ 5.
 21. 'ב--'כו 146. = היהי --היהת 175 593, 601 : קנס

 רענ -- הרענ 6, 60 80, 84, 108,136, + 22

.7 .486 ,482 ,474 :464 ,442 .416 ,2 271 ,270 ,251 ,248 ,247 
1 660 ,588 ,587 ,582 560 :562 :554 :532 :519 :516 :514 :480 

 659 'ק, 689 : קונוס 100, 168, 254, 522 - ארענ 124,

 הלותב , פג - ו ,18-- ת ק.1ג6 09. .השרואמ 7
 120,167,196, 650 11 ג 0706 82.  האצמו שיאל --- בכשו השאל
 האצמו המע 152. | האצמו -- ה \ 9 -- 58 69 -- השראמו 06

 80. שיא ,75. | ריעב ,144 --י ₪9,

 24. כתאצהו 109. תרא נז", 18. 49 תא 1" 308 רעש
 נק,140 102. | ריעה , 4 אוהה -- איהה 1, 7%

 18, 69, 200:107,15%.  םבתלקפו -- ק קומס כ ףֶפ. םכתא ,
 ז60 -- םבתוא 136,167. | רענה -- הרענה 9, 69, 50, 84,107

 זס09,120.116,192: 247, 248, 271, 270, 271 4, 600 2, 650'קו

/% 

 689 3 קוותס 109, תאו -- ! 247. שיאה -- ' 16.  רבר

 -- רבדה תשא קוס רשא תריעבו
 25. הדשב שכאו טק.ז146 4.  םכאו--ו,69.  הדשב--ה

 זוז.  אצמי טגג 178--האצמ 10.  רענה תא שיאה טק.
 תא שיאה , 80. | שיאה -- ה , 100. | רענה -- הרענה 7
 108, סט, 136, 184, 247, 240, 2ף1, 270, 271 4, 650 'ק, 3

 קזומס ז:7ס. השחאמה --השראמה 170.  בכשו שיאה הב קיזחהו

 [טק.18. 173- הב -- תמו הב זזג. | שיאה תמו המע בכשו
 0. המע בכש רשא שיאה תמו , 14 בכש רשא --

 בכשה 186. | ודבל -- הדבל קעותגס 196. 1 מ66ז ססתו, 2% 6 6
 השאל היהת אלו לארשי תלותב לע ער םבש איצוה

 26. רענלו -- הרענלו 69, 84,

 270, 271 4, 650 2, 659 'ק ; קונוס 109 -- אטח ןיא רענלו ג76.



 תפעל

 להקב שכהל א*בי אל ירישע רוד כג הוהי להקב
 4. 5 סככתא ומדק אל רשא רבד לע !כלוע דע הוהי
 רשאו םכירצממ שכתאצב ךרדב םשימבו שחלב
 שכרא *רותפמ רועב ןב םכעלב זרא -ךילע רכש
 5.6 עמשל ךיהלא זדוה' קרבא אלו !ךללקל זכירהנ

 הדללקה קרא ךל- ךיהלא הרוה' -ךפהיו בעל
 6.7 םכמלש שרדת אל + ךיהלא הוהי ךבהא יכ הכרבל
 7.8 יכ ימאדא בעתת אל :םכלועל ךימי לכ שתב*טו

 ; וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל* אוה ךיחא
 8.9 םכהל א*בי ישילש רוד שכהל וד*לוי רשא םכינב
 9.10 תרמשנו ךיביא לע הנחמ אצת יכ |: הוהי "להקב
 זס.זז היהי אל רשא שיא ךב היהי יכ ! ער רבד 'לכמ

 אבי אל הנחמל ץוחמ לא אציו הליל הרקמ רוהט

 19,166 אוב 4, 12,152,159. לא 10 | ה
 13. ךל , 80 -- טק. 15 2. ץוחמ -- ץוחמ לא 4.

 גלי 6) ה וחמ

 14. לע רי ךל , 107,152.  ךנזא -- ךיניזא 13 ---

 ךינזא 4. 5.5, 5 60 80, 84, 1077, 1089, ,,,2

 136,1ף0,1ף1,152,173,177, 199: 260,264. 279, 288, 300, 01,

 603,015: קתומס 155.  ךתבשב -- ךתבשכ 159.  .התרפחו ץוח

 תבשו הב , <. | הב התרפחו -- ב ה 2.18: 12%. | התרפחו
 --ה 72 6, 80, 81, 84, 89, 94, 95, 107,

 1זנ,150,167,168,185,199, 223, 226, 244, 2%1,260. הב

 136 -- ה 0.85 ף. 3 תרבשו ,14,10נ -- התבשו 0.
 תיפכו -- תיסכו םיכו 107 -- תיסיכו ךיתאצ 5: 99 4

 1 ;. יכ -- יכו 13 -- תא 19. | ךלהתמ טז6 ךילהתמ 4.
 ךינורזכ זמ 4 יפי 6921 16, 17, 18, 60 80 5%
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 196, 226, 237 ; קוגוחס 105 -- ךאנחמ סֶפ.  ךינחמ - - - - ךליצהל
 4 89. - ךיביוא 13,181, 2533 קמתוס 168. | ךינחמ --י 9
 15, 80,151,160, 261, 288, 602, 615 ; קונמס 4. אלו -=ו .
 8. הארי קנותגס 215 171 -- היהי 2: תורע , .

 הבה

 16. אל -- אלו 60. לא ,150 -- קמ מס תא 1ֶסָב -- ל ב
 186. 12ף. - וינדא 1%-- וינודא 2 ךילא לצני -

 לצני ךילא אבי 129. | םכיעמ 1ג,107. | וינדא 27-- וינודא 9
 ו

 17. ךמע -- ךמע ךילא לצני רשא 69- | ךברקב ,%6.
 רחבי רשא םכוקמב , 125, 189. = רחאב רחבי -- דחאב הוהי רחבי
 ג.  ךירעש דחאב ,15. = בוטב ,158. = ול \ 84,129 --אאול
 6 -- אל וננות -- וננת ף, 15, 18, 107, 109, 230, 249

 -- ונינת 93- 8ע בשי 38 אל 60.10 טק. 85 4.
 18. השדק היהת [טק.זג 12%. - השדק 190. | תונבמ--
 ו,1פ0>  היהי -- היהת 220 ; 106 2 שדק -- השדק 99

 -- !סז6 שודק 136. | ינבמ -- הינבמ 84. ינבמ שדק היהי אלו
 לארשי ; 95-

 12 5 איש 72 אזו

 ₪ ₪ אם 2 = אובו = = = רה רד יו =

 --- הראתפא = - 777 77777777 ה

 = - מודא = - 7777707 7777 זכתבוטו
 -- ההד רפחהחה אלו -----
 --ה אוע -- 777777 ודילו! = = = == =

 אוב - - - ה חה 7 ח חה אא כ - 5 5 )קמ = - -

 אבו םכימב ורשב ץחר שא יכ :הנחמה - - - - 11.12 שכימב ץחר' ברע תונפל היהו : הנחמה ךות 'רא
 היה - - - 7 %%% לא אובי ןכ ירחאו שמשה 12.14 היהת דיו ! הנחמה ךות לא א*בי שמשה אבכו
 - 7-77 ! הצוחה *שש - - - - - - - - - 13.14 היהת דתוו + *ץוח% המש תאציו הנחמל ץוחמ ךל
 - - %תרפחו הצוחה --------7- ההד קרב התרפחו *ץוח* ךתבשב קדיהו ךנזא ללע ךל
 -- רייר רירריירדרחרחחח 14.15 ךלהתמ ךיהלא הוהי יכ :ךתאצ תא תיסכו תבשו
 - - ריו 77 7 ה ה קריהו ךינפל ךיביא ערתלו ךליצהל ךנחמ ברקב
 - - ריידר דידיחחח ךאנחמ ; ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי אלו שודק ךינחמ
 - --רררריררריריר רד דד דדחהה ז 5.16 שכעמ ךילא 'לצני רשא וינדא לא דבע ריגסת אל
 תחאב - - - - ה - ה ה ה ה חה קה חוד 16.17 דחאב רחבי רשא כוקמב ךברקב םשי ךמע סת

 קו חת - ד - תותר הו - דוא ו 17.18 קרש*דק קדיהת אל :וננות אל ול בוטב ךירעש

 -- רה ה-7 דק ה-777 7-77 18.19 אל ! לארשי ינבמ ש*דק היהי אלו לארשי תונבמ

 5 ב ל 4 ₪ 6 א. כה,

 4. הרתפ -- הרתפמ 1. 2. .ךיקלא זזה 11. 00. טק. 80 172. שיא , 84. היהי 2,110, " רוהמ
 6. םכתובוטו 62.  םבלועל -- ו , --- רוהט .היהי אל רשא ף. | אל 27-- אלו ,%4
 8. ודילוי -- ודלוי 61, 62, 64, 65, 127, 191, 14 100,153,158,181,186,191,193,196. 247 קננתס 168 ; 06

 12. םבש -- המש 2 17.

 14. ךנחמ 1%-- ךינחמ 61, 62, 64, 65, 66, 127, 191, 12. 001. טק.זג8 172. | רונפל היהו טק. 25 למ. | היהז

 ךנחמ 2%-- ךינחמ 61, 62, 64, 65, 66, 127, 183, 221, 3 -- היהו ךיביא לע הנחמ אצת יכ . ז-רונפל =- ו ,7.

 11015. 4 15. אל < לא 2. אבכו -- כ , 69 -- אובכו 4. 13: 14, ,,,,,,\1
 17. השידק -- ' \ 61, 62, 65,184. | אלו --ו 61.  שידק - 184, 180,196, 219, 247, 688; קוגתס 155 -- ובכו 167 -- אבבו

.5 ,64 ,62 :61 . * 

 ..הה000  /נ/-₪-;-;-; ₪5;/;/;/;/;/:/  |מ|נ)]דקק 0[... עמם

 א כ ב

 10ָס,14 -- םכהל 1ָנ2.  הוהי -- םכלוע דע הוהי +.
 הוהי - - (6) - - םכג 5 7:

 4 0 , 14 אבי 7 ינומע -- ו 1
 109,111,120,170, 184,226,260,264.  יבאמו 9 69, 800 6
 אבי אל 168.2%. - אבי 2" 006 ול אבי 2. | להקב ם 1.

 םבלוע דע ,109. | םבלוע --ו . %-
 6. אל ;99. | םםירצממ -- םכירצמ ץראמ 1סֶפ. | -- רשאו
 רותפמ - - (7) ₪02.240 ג. תא ,80,100,11:.  רועב --
 רועפ 17 -- עב ₪0ק.145 75. | רותפמ -- ו , 107, 170, 178 --
 רותפמ ךלקל 69. | םכירהנ קונוס םכירהנו גָפָג- | ךללקל --

 ךלקל ףפ - ךיללקל 6.
 6: הבא -- אבא 13.  עמשל ל 80 --עומשל 72
 167,226.  ךל ---- לא ;152.  לא---תא 190.  םבעלב --
 רועפ ןב םכעלב פג -- ב םכעלב 4.  ךופהיו 13, 84, 1673
 קזמס 80. | ךיהלא הוהי 2"-- הוהי 8אא%א%%א%א%%% ךיהלא הוהי
 . ךיהלא 2. ךל \ 3, 69,111. הכרבל ,ז91.  ךיהלא -- (6) -- ךל

-129, 
 7. אל 5 60 -- אלו קומוס 170. | שורדת ָגֶפ. | םכמולש

 5: 9: 69; 107,152, 239: 249, 251. | םכתבוטו 14, 15, 60

 100,152, 170, 24. | םכלועל ךימי -- םכימיה 6ף0 2. | םכלועל
 --ו.1,9,150,158.190, 1

 8. ימודא 1,1ג,17, 60: 84, 95: 107,120,150,152,196, 2
 22 4 אל 2%-- אלו 7%
 158,191,193,196, 244; קזותוס זגז ; (סע6 107. ' ירצמ --

 ירצמ תא 196. רג ₪0ק.145 ף.  תייה -- התיה 0-
 9. רוד - ו ,107-  ישלש 136,232. אבי -- אבי יכ 111 --

 י קזגתס ל 107. | להקב טק. ₪

 10. 6201. 100. 46. 2, ךיביא לע הנחמ אצת יכ ,.

 ךיביא -- ךביא 5, 95 -- ךיביוא 4, 108, 167, 181 - ךיבוא קזותוס

 80, תרמשנו -- םכתרמשנו 6. רבד ,-



 די \ א זמ 2 113

 לכל ךיהלא הוהי תיב בלכ ריחמו .הנוז .ןנתא .איבת
 10.20 47 !  םכהינש כג ךיהלא קדוה' תרבעות יכ רדנ

 רבד לכ ךשנ לדכא ךשנ ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת

 20.21 ןעמל ךישת אל ךיחאלו ךישת ירכנל + ךשי רשא

 8 \ וז כ תש

 - כ החלה | חל | כ חה כ | ל כ תה | הק | דה 0 כ החל כ תת כ דחה | ה ה ה 70000002

 2 מ !(.-=*.-=*-

 + ב ְמְ'86ְָ06ְָמ0ְ'-

 + ףירו = -'הז -/ ו יהא ץראה לע ךאדי חלשמ 'לכב ךיהלא קדוהי ךכרבי

 =( ה -שציש(שו = 1 וש ו 21.22 הוהיל רדנ רדת יכ ! התשרל המש אב התא רשא

 5 5 בוב וש שי קדוהי ונשרדי שרד יכ ומלשל רחאת צל ךיהלא

 ו ןכי| | רה תו הק [ר1- 22.21 אל (רחגק לדחת כו: :.אטה .ךב .היתו ךמשמ ךיהלא

 ו 21.24 רשאכ תישעו רמשת ךיתפש אצומ : אטח ךב היהי

 | 8 %%%%% הוהיל - - - 24.25 'כ !ךיפב תרבד רשא הבדנ ךיהלא הוהיל תרדנ

 ו אובת ךעבש ךשפנכ זכיבנע תרלכאו ךער כרכב אאבה

 ---דרדדדד אובת - - ----7 77 ד 25.26 תפטקו ךער תמקב א*בת יכ :ןתת אל ךילכ לאו

 רי כי = -ב/= < 90- : ךער תמק .לע ףינת אל שמרחו ךדיב תלילמ

 יוס ₪ אזו

 6 הילא אבו < - 5 - = 1 אל שא היהו הלעבו %%%% %%% השא שיא חקי יכ

 וו - יב שקו | 0 והא הל בתכו רבד תורע הב אצמ יכ ויניעב ןח אצמת

 ו ו ות כ 4 ה 2  קדאצו  !ןתיבמ קדחלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס

 ו ו 0 ב 3 שיאה האנשו !רחא שיאל התיהו הכלהו ותיבמ

 -----ר-רדרדדדדרדרדההה - החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפפ הל בתכו ןורחאה

 ב הלעב זרומ - - - <- - ול החקל רשא ןורחאה שיאה זרומי יכ וא ותיבמ

 08 ןושיארה - - = - - = 00-57 4 הדחלש רשא ןוש*אארה הלעב לכ" אל : השאל

 רי בב 0 האמטה רשא ירחא השאל ול תויהל :התחקל בושל

 0 טחת 222 - איה ץראה תא *איטחת אלו הוהי ינפל אוה הבעות יכ

 / פ יז + = 07-02-75 60 שא חק וכ | הלחנ ךל ןתנ ךיהלא ;דוהי רשא

 -----רררר-ר-רררדידידרדרדחחח לככל וילע רבעי אלו אבצב אצי אל השדח השא

 ב ב ו ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי איקנ רבד

 5. ב צג < ₪2 5 0 10 א. עתעקכתתב

 26. יכ --'בו 00. | אבת ,103 -- אובת 13,184. | ךער ו"

 -- ךיער פג. | תרפטקו -- התפטקו 80. = :תולילמ 4, 13, 07
 108,120,132,181,193,688 ; 06 100. ךדיב 58 5 --ךידיב

 13, 80,108,109. לע ,80. ךער 2"-- ךיער

 :. כ , 80. השיא 1:07.  הלעבו--ה 1. 7 150. היה

 אצמת אל םכא ,171. אל --א , 8ם.]:ם. 162. | הב אצמ יב
 רבד תוהע טק | יכו 2 טק. גת דו אצמ -- הצמ 2
 .הב -- אב 244: קענתס 1. רבה טו הל -- ךל 4

 תתירכ -=- י* , 146 -- תותירכ 1.11: 16.17, 69. 75. 84: 90, 100

 ה 6 קזותוס רה

 ותובמ| -= יל כ תיבמו - 206 ) כבתו
 2 60. 152 5 רתיבמי האציל ד האציו -- ה

 244. .  שיאל 20 1ֶדָג -- ש [טק.18
 2.02. ,התיבמ = ביד - - אציל 0

 3. 00. 152. | האנשו -- האנשו חלשו 100. | שיאה 1,
 168. | ןורחאה 1%-- ו 80,167 -- ןורחאה ה 10. | הל -- ךל
 11. תתירכ -- תותירכ 1, 4, 9, 13, 69, 54, 100 7%

 181,220,151,15% ; קזוחס 1% -- ר קחתמו ת קב החלשו

 ותיבמ , 9. = החלישו 69. = ותיבמ --ו , 69- = וא --ואא
 12%. שיאה 2". 104-- 28 69,110. ןורחאה 2"-- ןוראאהה

 109. | החקל רשא ג. 8 2.
 4. אל -- אלו 69 -- אלא 99 -- ל 244. | הלעב --ה

 ןושארה -- ו , 260. | בושל החלש , 89. | החלש , 80. | בושל
 --ו 69. = התחקל -- ה , 95,107. | ירחא -- ה ירחא 10 -
 ח טק. 85 6 רשא 2", האמטוה 7,

 114 הבעות -- ו. 18, 10 132, 237 -- תבעות קזנתוס

 ינפל א !טק.ז6 99. אוה ,. 95,193 -- איה :
 84, 125, 120, 132, 150, 232, 2%3, 260, 650 2 ; קזותס

 128,185 (107,136'016. | אישטחת --'י 6,226. | ןתונ 17.

 5. שוא , דסק --\ 180 -- השאו = השא -- השא תא ג.
 אבצב אצי אל ,18. | אל -- אלו 60,196. | אלו -- לו אלו

 רובעי 13, 69. | לכל -- לכ 18,120.18:1 -- ל ג" (טק.תג זזז
 -- 06 לככ 1.  רבד --ירבד 128. | ותיבל , 80. תא ,0
 -- תראא ותשא 51: 4 רשא , 129 -- רשא אש
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 ומ ובת קיי "ריחמו -= רהמו 127%=- רעו 2

 בלב -- כ ,1- תיב -- אתיב 1. ךיהלא קזנתס 58
 24 תובעות 1. < 19..ךשי -- ךישי 7.

 20. ןעזבל --ע טק. 4 22. לבו 64

 2. בהרכב =-- =כרכ טק.185 6%. - ךער קומס ךמער 71.

 2%. תמקב -- תמאקב 62, 1 תמק -- תמאק 62, 1.

 1. היהו --' קתתמס ה 74.
 2. הבלהו -- הכליו 1-4 התיחו -- ת 7

 4. התחקל -- הת ₪00.18. 127. = ואיטחת -י .

 יי ב

 תת עכ כת.ב

 1. אל -- א% אלו 129. | הז --ו,ז5  תיב--י 2.
 ךיהלא - - - - לבל , 198, 170 -- 218 0. לבל -- לכ 60 5--

 לכלו דס." .תבעות --ו , 018,190. 5 הוהי =- הוהי א 4.
 תבהינש םכג -- הלא השוע לכ 6. | םכג , 223 -- ש םכגו 4.
 20. ךשנ 1", 89. | ךשנ 2%-- ךשנו 84. | לבא ; 9 -- לכאו

 1. | ךשנ 3" 75 -- ךשנו לכ 20
 21. סו. , 615- | ךיחאלו --ו . 5:9,181.  ךישת אל , 2

 ךדי - ךידי זז, 1575 80, 84, 80, 107, 108, 132,160

 101: 227: 253ג 260, 282, 28; קנותוס 10,168 ; 086 4.

 רשא -- רש* 5 התא 4
 22. יב == וכו 181: = רודת 1674/2482 תומס: 90. "= ךיהלא 1"
 69 -- ךידי חלשמ לכב ךיהלא 75. שרד , 80 -- שורד .
 ונשרדי -- ךבבל לכב ונשרדי גז -- ךמעמ ונשרדי 109 -- ונישררי

 13,690, 107 -- ונשרדת 80 ; 107₪ - ךוחלא. 27

 ךמעמ -- ךמע 170 -- טק. 0. היהו ספ

 27. (0תו. ; 94, 100, 125, 171, 223, 2. יכו -- |. 5.
 רדנל -- רודנל 108 ; 02066 10% -- הינלדלו אל 01 4--

 אלו 60. היהי -- הוהי 1.
 24. רומשת 4,13,108,142,167.  הוהיל -- הוהיל שת .

 ךיהלא -- םביהלא 108 -- הוהיל תרדנ ךיהלא 107. | הבדנ
 ל הבדנ 109. - רשא --רשאא 6. - תרבד ,7.

 2%. אובת 186. = ךער -- ךעיר 136 -- ךיער פג. | תלכאו
 -- כא ק,4< 4 ךשפנכ =- ךישפנב 129 ; 10-56 7.

 ףעבש , 95 -- ךיעבש ג. = לאו , 80 -- ךנמלו 5-



 בויל

 אאזצי

 אוה שפנ יכ בכרו שיחר ילבהי אל ! חקל רשא
 לארשי ינבמ ויחאמ שפנ בנג שיא אצמי יכ :לבח
 ערה תרעבו אוהה בנגה זרמו ורכמו וב המעתהו
 תושעלו דאמ רמשל תערצה עגנב רמשה ! ךברקמ
 זכיולה םכינהכה שככתא ור רשא ****%* ירככ

 רשא תא רוכז ! תושעל ורמשת ש*תיוצ רשאכ
 ! סכירצממ סככתאצב ךרדב םירמל ךיהלא הוהי השע
 ותיב לא א*בת אל המואמ תאשמ ךערב השת יּכ

 קדתא רשא שיאהו דמעת ץוחב !וט*בע טבעל
 ! הרצוחה טובעה זרא ךילא איצו %%*% וב חדשנ

 ! וט*בעב בכשת גל אווה ינע שיא סאו

 ותמלשב בכשו שמשה אובכ טובעה תא ול בישת

 אל + ךיהלא הוהי ינפל הקדצ חיהת ךלו ךכרבו

 ו:

 " רשא ך*רגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש קשעת
 וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב : ךירעשב ךצראב
 אלו ושפנ תא אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה
 ותמי אל :אטחה ךב היהו הוהי "לא ךילע ארקי
 שיא תובא* לע ותמו אל כינבו שינב לע תובא
 תלו סות רג טפשמ הטת אל | + ותמוי ואטחב
 זכירצמב תייה דבע יכ תרכזו : הנמלא דגב לבחת
 תושעל ךוצמ יכנא ןכ לע שכשמ ךיהלא הוהי ךדפיו
 תחכשו ךדשב ךריצק רצקת יכ ! הזה רבדה תא
 הנמלאלו שכותיל רגל ותחקל בושת אל הדשב רמע
 : ךידי השעמ רכב ךיהלא הוה' .ךכרבי .ןעמל היהי
 זכותיל רגל ךירחא ראפת ל ךתיז טבחת יִכ
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 ךירחא ללועת אל ךמרכ רצבת יכ + היה' הנמלאלו
 תייה דבע כ ;תרּכוו 4 היה .הגמלאלג שכותיל רגל
 תרא זרושעל ךוצמ יכנא ןכ לרע זכירצמ ץראב
 ; רה .רפהה

 אט
/ 

 טכוטפשו טפשמה לא ושגנו שכישנא ןיב ביר היהי יכ
 קדיהו ! עשרה זרא ועישרהו קידצה תא וקידצהו
 ויגפל והכהו טפאשה וליפהו עשרה תוכה ןב םא
 ןפ ףיסי צל .ןנכ' שכיעברא : רפסמב ותעשר ידכ
 ךיחא קדלקנו קדבר קרכמ הלא רע ות*כהל ףיסי
 4: 5 זכיחא ובשי יכ : ושידב רוש שפחת אל : ךיניעל
 תשא היהת אל ול ןיא ןבו שכהמ דחא תמו ודחי
 ול החקלו הילע א*בי המבי רז שיאל הצוחה תמה
 זכוקי דלת רשא רוכבה *%* היהו ! המביו השאל

 ! ללארשימ ומש קרחמ' אלו תרמה ויחא םשכש רע
 קדתלעו ותמבי תרא תרחקל שיאה ץפחי אל םכאו
 שיקהל ימבי ןאמ הרמאו סכינקזה לא הרעשה ותמבי

 ינקז ול וארקו : ימבי הבא אל לארשיב שכש ויחאל
 ! התחקל יתצפח אל רמאו דמעו וילא ורבדו וריע
 לעמ ולענ הצלחו םכינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו
 שיאל השעי הככ הרמאו התנעו וינפב הקריו ולגה
 ומש פצרקנו !וחא תריב תרא קרנב) תל רשא
 ודחי שכישנא וצני יכ : לענה ץולח תיב ללארשיב
 השיא תא יריצהל דחאה תשא הברקו ויחאו שיא
 התצקו :וישבמב הקיזחהו הדי %% החלשו והכמ דימ
 ךכיבב ךל היתי אל ..:.ךנע .םותת אל .הרפכ .תרא

 תפפמו
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 וריע -- * , 81 -- וריע רבדו 4 =-
 דמעו -- ודמעו 6. רמאו , 4

 וה יניעל טק.185 15%.  םכיניקזה 4. ולענ
 ולגר לעמ , 109. = ולגר !סזו 5 ף.
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 21. רצבת יכ קגתוס ר דבע יכ תרכזו 6%. | ללעת -- ללועת 2
 60, 12,193, 221 -= ללעות 6.

 . טפשמה לא ושגנו , 6. 2. טפושה -- ו , 4.
 . לקנו -- הלקנו 62, 64. 183, 1.

 . ןבו -- ן טק. 18.
 . אל 2%-- אלו -

 6. החמי -- יחמי 4.
 9. תא ,-
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 , עפ פתב

 21. סת. 69: 95: 144, 181, 186, 190, 615. | רוצבת
 120,132.  ךמרכ ₪ 84. | אל -- אלו 120,106. | ללועת --
 ו. ד,9,15.17,107,111,120, 136, 260, 688.  םכותיל--ו 1.
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 ו-1
 2 כא היהו -- כו 125 | כא סט יב

 152,181: (076 8.  תרוכה -ו 18. עשרה -- עשרה תרא
 204- וליפהו -- * , 1. טפשה , 110 -- טפושה 22

 1%2,167,226 -- טפשמה זסָּג  רפסמב !0ע6 טפשמב 0.
 2. םביעברא 5% . אל -- אלו 60, 170,1ס9 : עזננגתס

 168. - ףיסי 1"--ףסי 17, 104 -- ףיסי 1, 4, 6 9,
 109, 2 20 100, 152, 167, 170, 181,225 ג קזותס 12

 פג -- ףפו 18, 69. | ףיסי 27-- ףסי 103 -- ףיס" 1: 469
 80, 10ְד, 108,120 2 116, 152, 167, 181, 5 688 ; עותוס

 גגז -- ףסוי 18. הלא לע ותכהל , 18. | ותכהל -- ותוכהל
 152,167,196/,95,136 : קזווטס 100 -- תרוכהל קעגעגס

 ךיניעל -- ךיניעב 150 -- ךנעל 4
 4. 003. ,176.  םבוסחת 9 16,17, 18, 9.

 רוש , 6. ושידב -- ' ; 81;
 5. 45 םביחא 30 אל [גק.זג 10%. | םביחא -- םכיחא םכודא
 פפ -- יחא קתותס 108,196. תמו ודחי טק. תג 15%. ודחי
 4:9. 69,129,153,193:196. | םכהמ -- אל םכהמ 104. | ןבו

 וקידצהו -- קידצהו



 אאאט

 ךתיבב :ךל קדיהי אל | ! הנטקו ;דלודג ןבאו ןבא
 היהי קדצו המלש ןבא : הנטקו הלודג הפיאו הפיא
 ךימי *וכירא'י ןעמל ךל היהי קדצו המלש הפיא ךל
 תבעות יכ : ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע
 רוכז , : לוע השע לכ הלא השע לכ ךיהלא הוהי
 ; סכירצממ שככתאצב ךרדב קלמע ךל השע רשא תא
 ךירחא שילשחנה לכ ךב בנו ךרדב ךרק רשא
 חינהב קריהו ! םיהלא ארי אלו עגיו ףיע התאו
 הוהי רשא ץראב ביבסמ ךיביא לכמ ךל ךיהלא הוהי

 רכז קרא הרחמת תרתשרל .תרלחנ .ךל ןתנ והלא

 : חכשת אל זםימשה תחתמ קלמע

 ו

 אבת יכ שרפו

 ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא אובת יכ קריהו
 תישארמ תחקלו !הב תבשיו התשריו הלחנ ךל
 קדוהי רשא ךצראמ איבת רשא קדמדאה ירפ 'רּכ
 עכוקמה ללא תרכלהו אנטב תמשו ךל ןתנ 'ךיהלא
 תאבו '!פכש ומש %% ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא
 וילא זררמאו שהה םכימיב קדיהי רשא ןהכה לא
 ץראה ללא יתאב יכ ךיהלא ?דוהיל שכויה יתדגה
 ןהכה חקלו :ונל תתל וניתבאל הוהי עבשנ רשא
 תינעו ! ךיהלא הוהי חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה
 דריו יבא דבא ימרא ךיהלא קדוהי ינפל תררמאו
 לודג ילגל שש יהיו טעמ יתמב זכש רגיו המירצמ
 ונתיו ונונעיו שכירצמה ונתא ועאריו ! ברו שכוצע+
 וניתבא יחלא הוהי לא קעצנו : השק הדבע ונילע

 הפ פתאב

 ג199- ךל ןתנ -- ןתנ לכמ ךל 0.

 --ה ,19-- םכתשרל קוס 7.

 1ג 102. | םבימשה , 4.

 ןתונ 7. התשרל ,9
 3 התשרל 34 תחתמ ₪.
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 82,168.  רףשא ץראב --רשאב 69.  רשא 28 109. | ךיהלא 2"

 ל



 17 תעתתב
 ונלמע תאו ונינע תא אריו ונל*ק תא הוהי עמשיו
 זרקזח דיב טכירצממ הוהי ונא*צויו :  ונצחל תאו
 ! םכיתפמבו תותאבו לל*דג *ארמבו היוטנ ע*רזבו
 תאזה ץראה תא ונל ןתיו הזה שוקמה לא ונא*ביו
 תרא יתאבה הנה קדתעו !שבדו בלח תבז ץרא
 ותחנהו הוהי יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר
 : ךיהלא הוהי ינפל תיוחתשהו ךיהלא קדוהי ינפל
 ךיהלא ?זדוהי ךל ןתנ רשא בוטה רכב תרחמשו
 הלכת יכ ! ךברקב רשא רגהו יולהו התא ךתיבלו
 תראשילשה קדנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל
 קדנמלאלו שכותיל רגל יולל התתנו רשעמה זרנש
 ךיהלא הוהי ינפל תרמאו :ועבשו ךירעשב ולכאו
 רגלו יולל היתתנ םכגה  תריבה  ןמ ,שדקה :1תרעכ
 תל !נתיוצ רשא ך*תוצמ לרככ קדנמלאלו םכותיל
 ינאאב יתלכא אל :יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע
 תמל ונממ יתתנ אלו אמטב ונממ יתרעב אלו ונממ
 ! ינתיוצ רשא לככ יתישע יהלא הוה! לוקב יתעמש
 ךמע תא ךרבו שכימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה
 רשאכ ונל קרתתנ רשא המדאה תאו לארשי זרא
 הזה םויה : שבדו בלח תבז ץרא וניתבאל תעבשנ
 תאו הלאה םשיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא הוהי
 לכבו ךבבל לכב שתוא תישעו תרמשו שכיטפשמה

 עתפ ₪
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 %. ץרותאבו -- תותואבו 62, 6%, 127 -- תתואבו 4
 םביתפומבו 62: 65, 7-

 . תיוחתשהו -- ' ,7.

 . ינואב -- ינעב 233, 4

 . םביטפשמה -- ש ,7.

 12. )יתתנו 71

 15. וניתובאל

 סשה 2-2 מ ע >> פּ 3 353 888883ָּ 

 זפ

 109,120,15ז,152,167,181,זסָב. ונלק--ונילוק 2
 +2 244 --ונלוק 1, 18. 81, 05, 108, 180, 226: ננס
 94 -- ונילק 9:13:17: 69, 80.100,111,152,186 ; קוס 4

 תא 2,190,193. ונינע -- ונינוע 4, 69, 181 -- ונינע

3 ,282 ,196 ,167 ,158 ,107,111,132,136,155 :95 :94 ,17 
 קחמס 82. תאו -- ו 9% ונילמע 4, 9, 13. 69: 80. 52
6 152,166,167,181 ,150 ,136 2 ,5 

 103, 196 226. 2443 (סנוס 82. | ונצחל -- וניצחול 181 --- וניצחל
+ ,109 ,107 .95 :80 :75 :69 :9.13.17 :4 

:2 ,248 ,226 ,106 7 

 8. ונאצויו -- ונאציו 6, 0, 128, 1%1, 160, 177, 260, 277, 2
 294, 288, 602 --- ונא'צויו 1, 13, 18, 60, 75, 80, 81, 84: 95, 7,

300,680 ,288 ,252 ,232,244 ,108,111,136,152,167,181,186 
 +0ע66 9 ונאיציו 2, 4, 15, 17, 04, 100, 129, 112, 0%
 158,193, 196, 220, 248, 271, 282, 2980, 1. הוהי --

 וניהלא הוהי ף. םםירצממ -- רצממ 5.1ו5. 5 -- םבירצממ לא
 < 69.  דיב 5 158. | היוטנ ערזבו ,189. = עורזבו 4, 5 6%

 75: 94, 94 8. 95. 104: 107 .-, 2 יו
29 609 601 ,200 ,250 ,253 ,249 ,247 :244 ,237 :226 :103 ,186 

 689: ץעותס 80. | היוטנ --- םבילודג םביטפשבו היוטנ 7.
 ארומבו 1, 13: 14, 17.18; 69; 75: 81: 84, 80, 95, 107,105, ו1זנ
6% ,223 ,196 ,103 ,168,181,186,100 7 

 217 249 253 300 ; קזגחוס 80, 94. | לדג -- םביתפשמבו לודג
 רך 0 = לידה 1 פג 02 ד 1: 14 17 ד 91 6 89.

 10ְד,108,100, ,,,,,7,,,,|1
 181,196, 2533 קמותס 80, 94 -- לודג ₪ק. 138 168. תותאבו
 -- תתאב 69-- תתאבו 5, 13: 14: 75; 80; 94; 95, 107,108
220 ,226 0 ,110,111,120.112,150,1%6,168,170,186,196 
 27 216, 247, 260, 615, 689 ; קזנתס 128, 200 -- תותואבו 1

 94, 152, 167, 181, 237, 253 -- תתואבו 71
 ביתפמבו -- םכיתפומבו 1 3, 1%, 17, 69 1, 2
 167,ז 81,193,226.217,239,244, 249, 264, 189 2-- םכותפומו 6-

 9. ונאיביו 1.4.9. 13.77, ,7% 108, 2
.200 ,220 103 ,186 ,181 ,167 ,152 ,150 ,116 ,112 

 390: קזותס 80, 94. | ןתיו -- ןתתו 196. | תרא ץוותוס לא
 100. ץראה -- ץראה מה 5.  שבדו -- שבדו תבזו .



1. 

 פכיהלאל ךל תויהל שכויה תרמאה הוהי תא : ךשפנ
 ויטפשמו ויתוצמו ויקח רמשלו ויכרדב זרכללו
 ול זרויהל סכויה ךרימאה הוהיו : ולצקב עמשלו
 ! ויתוצמ לכ רמשלו ךל רבד רשאכ קדלגס כעל
 קרלהתל השע רשא שיוגה לכ לע ןוילע ךתתלו
 ךיהלא הוהיל שדק שע ךתאיהלו תראפתלו ששלו
 ! רבד רשאכ
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1. 

 %רמש רמאל שכעה תרא ירארשי ינקזו קדשמ וציו
 ! שכויה שככתא הוצמ יכנא רשא הוצמה לכ זרא
 רשא ץראה לא ןדריה תא ורבעת רשא םכויב היהו
 תרולדג םכינבא ךל תמקהו ךל ןתנ ךיהלא קדוהי
 ירבד לכ תא ןהילע תבתכו !דישב שכתא תדשו
 ץראה לא א*בת רשא ןעמל ךרבעב תאזה הרותה

 שבדו בלח תבז ץרא ךל ןתנ ךיהלא זדוה'י רשא =

 םשככרבעב היהו !ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ

 יכנא רשא הלאה וסכינבאה תא ומיקת ןדריה זרא

 : דישב שכתוא תדשו לביע רהב זשכויה שככתא הוצמ
 אל םינבא חבזמ ךיהלא הוהיל חבזמ שכש ?רינבו

 זרא הנבת תומלש םכינבא : רזרב שכהילע ףינת
 ;דוהיל תרלוע רילע- תרילעהו ךיהלא רוח ומ
 ינפל תחמשו שכש תלכאו שימלש תחבזו : ךיהלא
 ירבד ככ תא םינבאה לע תבתכו :ךיהלא הוהי
 שכינהכהו השמ רבדיו | ! בטא*יה ראב תאזה הרותה

 פפא.

 הוצמה -- תאזה הוצמה

 -- טק.

 2. םםויב -- אוהה םכויב 5, 80.  רשא 1" 55 109.  ןדריה
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 = - הע - - 7-7 777 %עבשבו - - - - -

 >₪ ₪ 9770 0 0 ה ה 0 0 0 -000000-

 < = ד ₪7 = שהלה

 = ןאר יו = -= = שו ו ב

 ה כ 7-5 %בוטל - - - ךריתוהו

 - - 7 ךרבלא -----7 - תא ---- 7-7
 -שר 3 = )₪ | ך₪ חח ד ד חחח - ה" 0 כ

 - -ר- 7 %%%% ך,צמ - - - - 7-7 7דחְח חד

 | לכ*אמשו

 5 צץ 0%

 2. תוכרבה -- כ ,127. | הלאה -- האלאה 64. | ךונישהו --
 2- התא -- התאא 72

 4. תורתשעו --- תורתשהו 4.
 5. ךאנט ₪ ךנאט 64, 6- 6, ךורבו -- ר קזותס ב

 ל. םבימאקה -- םכימעקה 65, 333 -- א , 18. | תרחא -- דחא
 61. | עבשבו -- העבשבו 61, 6%, 127, 183 -- העשבו -

 8. לכבו 55 6%. | ץראב -- א , 64. = ךיהלא , -
 ף- ול קזוותס 015 תא -- לא .

 זו. בוטל -- ו , 65. | המדאה -- המדא 127.  ךיתובאל 62, +
 12. םכימשה תא , 64. | םכימשה -- םכאימשה 62. | ךרבל --
 ךרבלו 670. | םכיבר -- ריבר 64. | הולת -- יולת 64, 1

 --ה ₪2. 71:

 13. אלו 1" 65 27-- ו , +
.17 

1100 363 , * 

 ריעב התא -- ריעבהלא 4.

 תושעלו -- תואא שעלו
 14. אלו -- ו , +

 הטמל , 64.

 ם עט מ.

 %עמשת ף9, 135 -- ןועמשת קזנתס 4. לוקב -9
 רומשל 1 0 17. תושעל 1 וגז - תושעלו
 6,113 קטוגנס 4. לב 1%, 69.  ויתוצמ -- יתוצמ 150--
 ויתקחו ויתוצמ 107. | רשא , 282. | ןוילע ; 69. לכ 6

 וב
 2. לכ -- ב 6א5 טק. 95 9. = תוכרבה 95 5. | ךנישהו --

 ךוגישהו 1: 4/4: 13,177: 19: 69: 75: 84, 5,107,108,
 + 4 167,181,1סב,196, 218, 260,335, 342, 199

 671 2, 689 -- ךאגישהו 128 -- ךונשהו 132, 152, 186, 71.

 לוקב -- ו .9-
 = = 4. ריעב -- כ ; 69. | ךזרבו -- ךורב 4, 84,181 -- ךירב 7.

 התא 37 , 120. ," הדשב -= הדשבו 4.

 4. ךתמדא ירפו 555 110. ךתמדא -- ךיתמדא 69 -- דא טק.
 זג0 176. | ךתמהב -- ב 6את (טק. 85 0. | תרתשעו 1,

 6, 14, 17, 80, 9 זק, 100, 110, 111,128, 6

 150,156, 160, 170,180,210, 212,217, 244, 602,604 --רתשעו

 גת. ומ. ךנאצ -- המדאח לע ךנאצ 69 -- ךינאצ 1:

 5: הןוה ךאנפ -- ךאנס ב 69 -- ךנאט

 ךתראשמו -- ךיתוראשמו ג 2 -- ךיתראשמו 13, 18, 103, 196 -

 ךתראאשמו 2.

 6. ךאבבי -- ךאובב 84, 104, 108, 142, 181, 186, 216 תזק.

 237,256 -- ךאאבב 82 -- ךיאבב זז.

 7: תא -- ףא 252. ךיביוא ז2, 81, דז 1, 167,181. 8 כופננ

 ףךינפל 1. "ךילא == ךינפל 1%2 -- ךפלא 196 -- לא טק. 146 6.

 העבשבו -- הנמשבו + וסני 1: 4: 8.1%: 17 1



 פפתב 21

 ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויתוצמ לכ זרא תושעל
 רורא : ךוגישהו הלאה תוללקה לכ ךילע ואבו שויה
 ךאנט רורא :!קרדשב קדתא רוראו ריעב קרתא
 %%%% ךתמדא ירפו ךנטב ירפ רורא :ךתראשמו
 התא רורא : ךנאצ תרהשעו ךיפלא רגש %%%%%

 תא ךב הוהי חלשי ! ךתאצב התא רוראו ךאבב
 חלשמ לכב תרעגמה תאו המוהמה תא* הראמה
 ךאד*בא< דעו ך*ד%משה דע השעת רשא ך*די
 הוהי קבדי |: ינתבזע רשא ךיללעמ ער ינפמ רהמ

 רשא המדאה לעמ ךתא ות*לכ דע רבדה תא ךב =

 תרפחשב הוהי הככ: : התשרל קדמש אב קדתא

 ןוקריבו ןופדשבו ברחבו רחרחבו תקלדבו תחדקבו

 ךשאר לע רשא ךימש ויהו ! ךאד*אבא דע ךופדרו
 תא הוהי ןתי + לזרב ךיתחת רשא ץראהו תשחנ
 דע ךילע דרי סכימשה ןמ רפעו קבא ךצרא רטמ

 דחא ךרדב ךיביא ינפל ףגנ הוהי ךנתי + ךאדאמשה

 הועזל תייהו וינפל סונת סכיכרד העבשבו וילא אצת
 לנכאמל ךתלבנ קדתיהו !ץראה ?רוכלממ 'רכל
 ! דירחמ יאו ץראה תרמהבלו םכימשה ףוע 'רכל
 פרחבו ברגבו טכילפעבו פכירצמ ןיחשב הוהי הככ*

 ןורועבו ןועגשב הוהי הככי : אפרהל לכוה אל רשא
 ששמי רשאכ שכירהצב ששממ תייהו : בבל ןוהמתבו
 ךא זרייהו ךיכרד תא חילצת אלו קדלפאב רועה

 3 פ

 167. , .ךדמשה -- ךדימשה 152 -- טק.ז45 15%. | רהמ ךדבא

 ךיללעמ ער ינפמ , 69. = ךדבא -- ךידבא 13 -- ךדובא 1.
 רהמ , 136 -- הרהמ (066 2 עור 5, 16: 80 0
 1זז,150,181,186,1ף3,226, 2%1. | ינתבוע -- ינתרזע גג =

 בז (טק.146 107 --'] טק. 185 +. :

 21. ךב -- הראמה תא ךב 5. דע 555 4.
 95, 167 -- ךתלכ 173. | ךתוא 7.

 109: קעומס 251 -- א%א% לעכ 1
 ה 1% קת. 4. 4 התא , זס 2-

 22. תחדקבו -- ד , 223. = תקלדבו -- תקלובו 18 -- ק קנס

 כ רוחרחבו 75: 136. 152, 167, 249 ; קז!נתס 109 ג; 6

 1%.  ברחבו \ 80 -- ה 1066 כ 4. ןוקריבו -- ןוקרטו 4.

 ךופדרו ,6
 23. ךימש --' . 9-  רשא 1". 157. לע 69,109. ךשאר

 -- ר 95 -- ךשאר 0 תרשחנ , 14 --- תרשוחנ סננתס

 ץראהו -- ו ; 85.  רשא 2", 116,251. | ךיתחת -- יו ,6

 94. 125: 190, 253 -- היתחת קצנותס ל
 24. תא ,193.  קבא -- קבא ב ספ -- טק. ץ%% 4:

 --1.193. | םפימשה -- םכ ,(,
.19 

 2%. ףנגנ -- ףגנ וז +.

 ותלב -- ותולב
 לעמ -- ינפ לעמ 7%
 המדאה -- ינפ 80 -

 רפעו
 ךדמשה -- ךדמשה ךדבא

 ינפל -- אינפל ( ך 64.)
 ךיביוא 9: 84, 167 ; קזנממס 168. | וילא אצת , 6. | פונת -- ואצ*
 סונת ְסָג. | וינפל -- ךינפל 12. = תייהו -- תיהו 9 -- התייהו
 1-- התיחו 129 ' קנננבס 100 -- | [טק,145 4. | הועזל --ו ,6

 -- הועזל 173 -- העוזל 1 --ז טק.

.157 
 26. התיהו -- התייהו 107 -- תייהו 9, 69, 196. | לכאמל ,0
 -- לכאמ 69. - לכל,18: -- ₪88. 128. | ףוע לכל -- ףועל

 69, 80, 10, 152 ; קנונגס 1זז -- לכל ףועל 7.

 27. םבירצמ ,129. | םבילפעבו -- םכירוחטבו
 108,181, 226, 248, 271 4, 6%9'ק -- םכירחטבו 84, 2

 196, 247: 249, 251 -- םכירחטבו םכילפעבו 1%0. | םסרחבו ברנבו
 קוותס 5155 12%.  סרהבו--סרחהבו ברחבו 1%2 -- םכרחבו

 !סח6 1:11. | רשא -- רשא יל 69. | אפרהל -- א כ. 41 ספ

 =- ךדקדק דעו ךלגר ףכמ :אפרהל 1,4. | --(6) -- םכירצמ
 אפרהל , 252. | 1תושז 60.27 6: 28 םכירצמ ןועגשב הוהי הכבי

 אפרהל לכות אל רשא םבילפעבו 6.
 28. ןוענישב 12. ןורועבו -- ןרועבו 17, 109,136, 178 --

 ןורוועבו 152, 196 -- ןורויעבו 129 -- ןורויעו 69. | ןוהמתבו --

 ןהמתבו 6 -- ן , 186 -- ןומהתבו קזותס ספ -- ןוהמיתבו ף-

 תוכלממ -- ו ,

 29. תרייהו 15-- התייהו 260 -- תיהו זס. 4. (9) - - ששממ

 תייהו - - ,%- ששממ -- ששמ" 2 -- תשממ 136. | ששמי
 -- ששמל 7. הליפאב 17, 54, 109,12,152,18ז,196) 223 ג

 כ מש ד.
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 ₪2 - חה ה ה ה דן +%א 4% %%%%%

 וש <= .- = = = = - 42 2

 ₪0 = ה קדר ה- ₪7 ₪ = ךתפהב

 <= ה רח חה חח חה חח - המ*%המה תאו הר*מה

 ךודיבאה דעו ךודימשה - - - - - - - - - ךידי

 -ררי דד חהחהד ותולכ - - ------
 וו ו כי | = כ "ו כ רהב

 - -- 7-7 רה ההד ; ךודיבא דע ךופדרי

 תחא - ------ ההר דההרד ! ךודימשה
 העוול - -----7 77 - %עבשבו - - - - -
 -- - ה הרד ד הד 7הההחה תצכלממ - - -
 ----ררררדיררררחרהחה ףוע**ל
 סרהבו ------ ---הדדדחה %ךכי
 0 - %ךכ - -- 7-77 חד

 ו - ךיכרדיש% = - = תיס ך חו

 5 גת צץ 2 ₪

 1. ויתקחו ויתוצמ -- ויתקה 2סְפ. = ויתצמ 64. = ויתוקחו 6.
 ךוגישהו -- גוגישהו 4.
 7. ךאנט = ךנאט 64, 5-
 18. ךיפלא -- ךיאפלא 7.

,221 

 20. תאו 1"--תאוא 61 -- ו , 361 11005. המהמה --ה
 136 64. - ךודימשה -- ו , ,,,,,74
 ךודיבאה -- ךדיבא 61, 62, 64, 6%: 127 -- ) \ 183, 670 --

 ה ,221.  רהמ --רחמ 299. | ךיללעמ -- ע טק. 1
 רשא , -

 22. ךכי -- הבכי 61 -- %6:0 7:

 ךתראשמו -- ךיראשמו 9-

 ז-ררורתשעו 61, 62: 64 6%; 7.

 תפחשב < תחפשב 2

 7. רחרחבו -- רחרחאבו 64 -- ה 2" 0.185 61 =

 רערעבו 964 -- רורחבו 3- ךודיבא -- ךודיבה 62, 1

 -- ךדוובא 2

 24. ךודימשה -- ו \ 61, 62, 64,127, 1893, 4. /
 2%- תחא -- דחא 4. עבשבו -- העבשבו 61 6, 7%

 181, 0- תוכלממ 61, 62, 4.

 26. לבאמל -- א \ 64. | ףועל -- ףועלא 61, 62. | ץראה , 4
 27. ךבי -- הככי 61 ; 06 127. | ברנבו -- ברגו -

 סרהבו -- סרחבו 61, 64, 127, 4.
 28. ךכי -- הכבי 1. ןועגשב -- ןועיגשב 65 -- ןעינשב 64 -

 ע ₪07.14: 61. | ןוהמתבו -- ה , 64 -- ןוחמתבו +

 פט הטנק ענו 0 נבט צפו 98-%- צצתנ- גצוב כ כ כנכ--ננטפ-- נר (פדשכבאמ-- נצענשפנקוטטנה סט ישנבשצ ןשמננ בצבא ב

 פס פצב

 11, 108, 167 -- ויתאקחו 7. ךוצמ 1626 יתוצמ 129.

 לכ 2%-- לכ תא 69. | ךוגישהו --* , 9 -- ךנישהו ,.
 16. רוראו -- רורא 9,155,193 -- רו טק. 74 4

 17. סת. 84. | ךאנט < ךנאטמ 60,129. | ךתראשמו ---
 ְך ,חת.ןומ. גסנ -- ךיתראשמו 413,189, 2 220.

 18. ךתמדא -- ךתמהב ירפו ךתמדא 109 -- ירפו ךתמדא 60
 93 -- ךתתמדא 12,167. | תרררתשעו -- תרורתשעו 9: 69
 108, 102,103, 232, 202, 680 ; קננתגס 04, 22 -- טק. ג

 ךינאצ 2.
 19. התא רורא ₪00.14 103. | ךאבב -- ךאבב ריעב 107 -

 ' ףיאובב 13 -- ךאובב 4, 84, 150, 196, 237 -- ךיאבב ₪.
 הוחאו -- ב רורא] 111 == ךוהבוו 2.

 20. חלשי -- ךחלשי 19. = ךב ;7%. | חרא הראמה ,%-
 הראמה -- הראאמה 237 -- ר ק.ז45 10%. - תא 2"-- תאו

111 ,10 94 ,80 ,84 :81 792 :69 :17 :15 :0 :5 42 ,1 

,228 ,226 ,22% ,221 ,100 ,160,167,181,180,101,103,196 

 244, 247, 248, 602, 603 ; קזומס 107, 116, 155, 108

 389 2, 2. | לכב -- לכבו 4. | ךדי , 155 -- ךידי 2
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 שראת השא + עישומ יאו כימיה לכ לוזגו קושע
 זכרכ וב בשת אלו הנבת תיב הנלגשי רחא שיאו
 לכאת אלו ךיניעל חובט ךרוש : ונללחת אלו עטת
 ךנאצ ךל בושי תילו ךינפלמ .רוזג ךרמח ונממ
 שכינתנ ךיתנבו ךינב : עישומ ךל ןיאו ךיביאל תונתנ
 זכויה לכ שכהילא תולכו תואר ךיניעו רהא כעל
 לככאי ךעיגי לכו ךתמדא ירפ* + ךדי "לאל יאו
 לככ ץוצרו קושע קר זרייהו זרעדי צל רשא שכע
 ! הארת רשא ךיניע הארממ עגשמ תייהו + םימיה
 זכיקשה לעו וכיכרבה לע ער ןיחשב קדוהי הרכב*
 : ךדקדק דעו ךלגר ףכמ קופרהל ללכות אל רשא
 לא ךילע זכיקת רשא ךכלמ תאו ךתא הוהי ךלוי
 שכש זרדבעו ךיתבאו קדתא תרעדי אל רשא יוג
 לשמל% המשל תייהו ! ןבאו ץע םכירחא םשיהלא
 : קרמש ;דוה' ךגהנ רשא םשכימעה לככב קדנינשלו

 ונלסהי יִכ ףסאת טעמו קרדשה פצצות בר ערז

 קדתשת אל ןייו תרדבעו עטת שכמרכ : קדבראה
 ךל ויהי וםיתיז : תעל*תה ונלכאת יכ רגאת אלו
 זכינב :ךתיז אלשי יכ ךוסת אל ןמשו ךלובג לכב
 לככ יבשב וכלי יכ ךל ויהי אצלו דילות זרונבו
 ךברקב רשא רגה : לצלצה שריי ךתמדא ירפו ךצע

 : הטמ הטמ דרת התאו הלעמ הלעמ ךילע קרלעו

 13 כ ע.

 עגה 169. | ןיאו קמתמס ןיאכ 155. - ךיד' 1: 4: 5.0.13,18, 9

222 167 19 ,116 ,132 ,111 ,100 ,108 ,107 ,104 ,84 

 260 ; קצנתגס 4

 33. ךתמדא -- איבת ךתמדא 80. = ךעיגי לכו -- לכו ךעיגי לבו
 80. = ךעיגי -- ךיעיגי 181 -- ךתמהב 4. | תיהו 36. קר 8
 100 -- ךא 5,136,152: [0ע06 109 -- ₪00. 45 102 -- קר ךא

 157. ץוצרו -- לוזגו 4 -- ץוצרו לוזגו
 34. תייהו -- התייהו 13, 69- | עגושמ 4. 2
 .157,181,193,226 : קונמס 170. הארממ < הראממ 60.  רשא

 -- ר סא [0ק. 48

 . 35. הוהי ,1ס8,170. = ןיחשב -- ןיע ער 155. לע , 102 ==
 ע !גק.145 14. | םביקושה 4: 5: 15, 69: 14, 706

 182,181, 2גְד -- םביאקשה 239. - לכות !ט6 לכאת .
 דעו -- ו . 95, 107,

 36. ךלוי -- ךילוי 18, 75; 84, 181,186 -- ךילי הוהי ,

 223,252. | ךתא -- ךתוא 5, 6, 136, 178, 253, 68) -- טק.

 110. יונ לא ךילע םכיקת רשא , 152.  םביקת 98 17 -- םבוקת
 196, 226. | 'וג לא , 69. | אל , 146 -- 2 181. ' תעדי --=

 אתעדי ךיתובאו

 37. תרייהו -- היהו 150 -- 26 הת"הו :1ז:0- | המשל -- ה
 קוגמס ל 244.  הנינשלו -- הנינשילו ינשלו 129 -- ו ,7.

 לכב -- לכב יכ 252 -- לכמ ץעוומס 109.  םבימעה -- םכיוגה =.
 ךגהני -- ך 0ת- = 4: הוהי -- ךיהלא הוהי 80, 206 ---

 א הוהי גז.

 38. ערז --ז טק. 185 10סָג-  איצות -- ' 69,
 הדשה , 4 ףופאת 100,158, 7. יב -- ו לם תב

 ונלפחי -- ונילפחי 3 -- וניצלחי 69. = הבראה -- המדאה 4
 39. םבימרכ -- םכרכ 69. = עטית 196. | אל -- לא 1
 אלו -- ו רגאת -- רוגאת 4, 17, 18, 80, 84, 2

 120,132,152,181, 244: קזומס 109 -- ראנאת 237 -- דבאת

 60. - ונילכאת 13,60,193. - תעלתה -- תעלותה 2: 5; 14
29 150 ,136 :112 ,120 ,111 ,110 ,108 ,107 ,106 ,84 ,75 :69 

; 688 ,252 ,251 :249 :237 .106 ,102 ,180 ,181 ,177 ,167 ,166 
 קזנתוס 82, 4, 100, 128,1ף0 ; (סו6 135 -- הבראה 6

 40. םביתיז -- םכיתו 6, 14, 15, 18 75: 80, 94, 95: 99
 1ס00,110,120,112,150,151,168, 170, 103,196, 244 -- םכתיז

 זונ. ויהי קזומס ויהו 14 -- היהי 11 ; (סו6 =. ךלובג כ

 17,18,10ְל,100,128,1%0,196 -- ךילובג 3. ךופת קזותוס

 רופת סקיפ ךתיז -- ךיתיז 1, 4. 5: 13, 69: 84: 9

 100,126,136,1ף2, 186, 262 -- ךיתז 2%
 41. תרונבו םכינב -- בו םכ טק. =

 110.  דילות -- ו , 260. אלו 6
 42. לב , 80 -- 218 108 -- לכו 6

 13. שריי -- שהיו
 43. ךילע הלעי ךברקב רשא רגה ,9.

 תונבו -- םכונבז
 יבשב ובלי יכ 1.
 ךציע 107.  ךיתמדא

 ךברקב רשא ,4

 כומ שח.

 לבה תז₪ תפס א

 2 5 ג

 שו וה.( שחש ב המע בכשי רחא - -

 - -- ךע* =-- 5 = ירפו < - - < - -- -

 לשמלו %םששל - - - - - --רד רה 7 7-

 - --ררדררררדדדדה תנאצות - - -

 -- 7-77 !תעלותה = - - - - ראגת - -
 2 3, = הלשה כא ה - ב ל שב

 כי ו-2 בוש אתו מש יכל ושב קש =

 ו ו ב ב

.]8 2 5 

 40. השא -- רשא 4
 לכאת -- ת 002.14 64. | ךרומח 61,
 רונתנ -- ו 0. 35 64 -

 29. לוזנו - ז 6
 31. ךרוש -- ש ,1.
0 .2 

 תונותנ 183 -- תוניתנ 4.

 12. ךיתנבו -- 1 ; 66 -- ךתינבו 64. | םכינתנ 221. | ךיניעו --
 ע טק.186 64 -- ךניעו 221. | תוילכו 221. | םבויה לכ , 6
 21. ירפו -- ו \ 61, 62, 64, 6%, 127,183, 221, 670. | ךעגי --ב

 1טק. 8 24. עגשמ -- עיגשמ 62 -- הגשמ 183, 14.

 2%. הבכי -=ה \ 64,65,183,221,670. ביקשה -- םביקחשה 4.
 36. ךלוי =- ךילוי 64, 65, 127,183, 221. = ךכלמ -- ל

 64. = ךיתובאו 4.

 37. הנינשלו -- הניאנשלו 61, 183. 333: 504 -- הנאנשלו 4.
 ךגהני -- ךגחני

 29. ראנת < רגאת 61, 64, 6%, 127, 1 4.

 40. ךל -- ךלא 64. | ךלובג -- ו. 64. | ולשי -- ו \ 64 -- ולעשי
 127,504- לעשי 61.62, 184,221,343,6%. ךיתיז 1

 ד ירילותו סז 62. 0 05 יבשב

 42. ךיצע 4. ירפו -- ו ;, 4. שירוי 61, 62, 64, 7%

 2 43. רגה -- רגה א 4.

7/0 

 פפתב

 קצננתס 4 אלו -ו ,%6- חילצת -- י.18,12ף.  ךיברד
 -, ,5 84, 102, 220 ; קנ1תס 100. | תיהו ז

 לוזגו -- [ קוחס ד 69. | עישומ --ו ,%
 40. השא קחמס תשא 144.  שראת -- סראת 5,17 : קוס

 ול הנלגשי -- הנליגשי 153 -- הנבבשי 1% 60, 84,

 132,193, 196, 223, 247, 248, 249, 251, 271 4, 659 'ק -- הנכסי
 212 --- הנלגשת 80 ; קנותס 05,100. | אלו 1"- ו ,.

 בשת -- בשת שראת 80. וב בשת -- הנבת 18. וב - הב
 17 : 076 05 164 וניללחת 4.

 21. ךירוש 6. ךניעל 2. אלו 1%"- ו , 1.

 ךרומה 4, 5, 15: 69: 75: 81, 84, 107, 108, 111,120 2 6

 152:155:193: 2370 248: קחומס 90,109,128. | ךינפלמ ---
 מ ,129. | בושי-- בושת זנז. | ךנאצ -- ךרוש 4: [רונתנ

 - ו 1,418, 60,980 107,126,120,136, 212, 244 -- תונותנ
 5,186, 24): קחומס 109 -- תונאתנ 1% -- תנותנ 2

 181,103: 237, 252 --) קתנתוס ת ךיביאל -- ךביאל

 ו81 -- ךיביואל 84, 80, 167. | .עישומ -- 9.
 32. ןיתונבו 4, 18, 81, 120, 132, 166, 18%, 223 ; קזומס 0.

 םכינותנ 4,5:9,120,166,167,181,101,232, 230, 2ף2 3 קזנוגס

 רחא--ל רחא 14. ךיניעו -- ךניעו 150, 264 -- * 1" 4.

 ןסָנ. תואר -- ו . 69 -- תואור 181. | םכהילא -- ו ,
 ז 5,18,107,110,181,106, 244 -- םבהילע 5: קוועוס 5

 שכהלע 206 -- םכהיניע 80 -- ןהילא 69. | םכויה לכ , 9 -- ₪.



 תפהב 3

 התאו שארל היהי אוה ונולת אל התאו ךולי אוה
 ! בגול קדיהת

 דע ךוגישהו ךופדרו הלאה תוללקה לכ ךילע ואבו
 רמשל ךיהלא הוהי לוקב תעמש אל יכ ךאר*משה
 תפומלו תואל ךב ויהו : ךוצ רשא ויתקחו ויתוצמ
 זרא תרדבע אל רשא תחת  !םכלוע דע ךערובו
 תדבעו + לכ ברט בבל בוטבו החמשב ךיהלא 'הוהי
 אמצבו בערב ךב ?דוה' ונחלשי רשא ךיביא זרא
 ךראוצ לע 'לורב ר*ע ןתנו לכ רסחבו זכריעבו
 הצקמ קחרמ יוג ךילע הוהי אשי : ךתא ודימשה דע
 : ונשל עמשת אל רשא יוג רשנה האדי רשאכ ץראה
 קצל רענו ןקזל סכינפ אשי תל רשא םכינפ זע יוג

 ךדאמשה דע ךתמדא ירפו ךתמהב ירפ לכאו :ןחי

 ךיפלא רגש רהציו שורית* ןגד ךל ריאשי אל רשא
 לככב ךל רצהו : ךתא ודיבאה דע ךנאצ ת*רתשעו
 רשא תורצבהו ת*הבגה ךיתמ*ח תדר דע ךירעש
 ךירעש לכב ךל רצהו ךצרא לכב ןהב חטב התא
 זרלכאו :ךל ךיהלא ;קדוהי ןתנ רשא ךצרא לכב
 קדוהי ךל ןתנ רשא ךיתנבו ךינב רשב ךנטב ירפ

 : ך*ביא ךל *קיצי רשא קוצמבו רוצמב ךיהלא

 תשאבו ויחאב וניע ערת דאמ גנעהו ךב ךרה שיאה

 שכהמ דחאל תתמ :ריתוי רשא וינב רתיבו וקיח
\ 

 תפכפב

 ערת 18. * ונשל --ונושל 4 5: 6 1 6
 150,152,167,170,181,196, 249, 251, 2%2 -- ונאשל 2גָד --

 דנ (גק.ז4. 49, 50. רשא - - - - - אל ,6.

 50. אל רשא -- לא 136. = ןקזל םכינפ אשי אל , 86 | אל
 4 אשי , 223 -- ' טק. 145 רענו , 100 -- רענלו /

 6. אל 2"-- אלא 4. ןוחי 14, 15.17, 850 6% זסְס

 129,132,150,152,181,196, 212, 237, 615, 680; קעותס 24

 51. ירפ ,178. = ךתמהב -- ךתמהב ךנטב ֶפָג -- ךנטב 7
 -- תק. 85 12%.  'ירפו 178. | ךתמדא -- א טק. 8

 ךתמדא ירפו ךתמהב ירפ = ךתמהב ירפו ךתמדא ירפ 4.

 ךדימשה 69. | אל ;170. | ךל ריאשי ; 80. | שורית --ו 4,

6 ,136 ,132 1 ,100 ,108 ,99 ,84 ,81 ,75 ,60 ,15.18 ,0 ;6 

 189, 191, 244, 249, 282, 253, 688 -- שוריתו 168,181, 1סָג
 קצותס 80 -- שריתו 4. תרתשעו -- תרשעו 1 -- תורתשעו

 כ 10 2 0 סתותס 100.9 .ךינאצי 19:  היבאה = 0%

 242/-- )(ךיבאה ודאיבה :1ז:- = ךתוא 9 7.

 52. לכב 1%-- ב , 69 -- לכב ךואצמו 95. = ךירעש --י 9
 -- ךצרא לכב ךירעש 80. דע -- לכב 80. = תדר --ד טק

 וסָג. | ךיתמח -- * , 170 -- ךיתומוח 159 -- ךיתמוח 4 3,
 100,194.  רהבגה -- תוהובגה 75,136 -- תוהבגה 5%
 81, 84, 108, זז, 132,152, 168, 181, 101 1 201 2

 615,688; קזותס 100 ; 016 25 9. | תורצבהו , 157 -- תרצבהו

18 6 ,5 ,132,166 ,107 ,105 ,4 ,80 ,17 10 

 247, 260 -- תורוצבהו 9, 108,152, 167, 252, 61% ; קעותוס גס
 -- תרוצבהו 5. 18, 244 -- תורוצבה 5. רשא ;6. | התא,

 129 -- הת ₪ק.248 1%2.  ךצרא לכב ןהב חטב , 167. חטוב

 15,125,120,181, 248, 61%. | ןהב -- םכהב 129. | -- רצהו
 ךערא - - , 6, 18, 152,181, 4 ךצרא לכב 2", 4,111 -

 ₪185 80. | לכב 4"-- לכבו 69. = ןתנ , 4 -- ךל ןתנ קזותוס

 232.  הוהי -- ל הוהי 100. = ךל ךיהלא -- קוצמבו רוצמב ךיהלא
 ךלה : ךביא ךל קיצי רשא גסָק. | ךל 3"-- ךל ןתנ 4-9.

 53. רשב - - תלכאו 0.86 1%. | תלכאו -- ת , 1. | ךינב
 -- רשבו ךינב קצומגס 4 ךיתנבו ךינב < ךינב ךיתנב 4
 ךיתנבו -- ךיתונב רשבו 4 -- ךיתונבו 81,108, 152, זֶסָּב, 251 -

 ךיתאנבו 144. = ךל :",18:. | ךיהלא ,ז09. | קצמבו ₪.
 קצי 19.69. | ךביא -- ךיביוא 84 -- ךיביא 9 7,

4 2,,,,ָ ,100 ,108 ,81 ,80 75 ,69 7 

 ז50,1%1,152,160,173,176,181,186,11,1ס1, 210" 6

 284, 386, 288, 601 ; "קזותוס 3, 6, 82, 83,178 -- ךאביא 7.

 54. ךב , 146. | גנעהו --- גונעהו 108,170 --ה [טק. ג

 ויחאב ₪ ויחאו 109 -- שיאב 18.  תשאבו -- ב , 104-- ת
 ז וקיח קונוס ךכיח 84. וינב -- וינבו 4. ריתוי -

 רתוי 69 -- וריתוי 6. ן

27 

 םותיש 9. תטותוי

52 

55 

 צב ן₪ סע ס אפ.

.595% 

 ור יי ר- ו.

 ו נר ו( כך דוקר ₪ )ד = הודומשה

 --רד ה הח רוע - - = - 7 - - - םורעבו

 - - חחח חה ה חהח ד הארי - - - - -

 ו ווי רב ראס כ ית =[

 חד דחה ד רו ו ו דיו ד

 ו ו ו-6 יה פריד" ה ה רו ,תנרתשעה

 -דרח ה -ז תוחבגה :-ך*תמוח - - - - -- ה -

 ו וו = ליה ו תג הי דחוק תל .ההל ו יו חש ד

 : ךיביא ךל ןקצ ----- 7-7 דה %

.2 5 

 4%. ךודימשה -- ו . 64. | יכ ; 64. | הוהי \ 65. | ויתוצמ -- ת
 4. ויתוקחו 64

 46. ךעריבו - ו , -
 48. תדבעו -- ד. <-

 49. ונושל 64.
 50. ןקזל -- ןאקזל

 51. ריאשי < ראישי 7-

 52. תורצבהו -- % תורצבהו 4
 53. ךיתונבו 4-

 54- גנעהו -- ב קת. 115
. 

 ךראוצ -- א , 6<-

 49,509. 3 --- רשא ,734

 ודיבאה -- ה ,\ 61, 64, 6%, 127 -
 ךל 3"-- ךל ןתנ 2.

 ירתה טז 02/0 ב 60,127.

 תתתאב

 -ךברקב נס. 186 הלעמ 2 הטמ 1%--ם

 15%.  הטמ הטמ -- הטמ לעמ הטמ 109. | :הטמ 9.
 44. אוה 1%-- ה 8ת.]ות. 84. אל ,136 --ול קזנתס 4.

 ונולת -- וניולת זזז -- ינולת 69 -- ונו (םק. 148 110. | .שארל
 -- שארל ךל 4,193.  בנול -- בנול ךל 3.

 4%- ואבו -- םביבר םכיוג ואבו פָב.- = תוללקה -- ו ,0

 תוללקה תולקה זזז. ךופדרו ,75.150,186. | ךונישהו --י ,
 1ָג -- ךנישהו 175. = ךדימשה 69 ; קוס 15%. | תעמש אל יכ
 הוהי לוקב -- הוהי לוקב תעמש לוקב אל יכ 158. | הוהי 515 4.
 ךיהלא -- ךיהלאל 9. | רומשל 13,108,167. = ויתוצמ --י . 5
 == [םק. 2. 12%. \ ויתקחו-- ת ג 225 -- ויתקוהו 120, 7.

 46. ויהו -- היהו 60,150.  ךב קוומס ךל 7 תואל -- %

 1,616.  תפמלו 1,690,980.  ךערזבו -= ע ,ז70- דע ,4-

 47. ל 12 1 -ודבע -- ת \ 5- תרא 99 09.

 ךיהלא ,- בוטבו -- במבו 120 -- ב 1" טק.
 בורמ 4, 5: 69: 84, 108, 111, 136, 167, 181, 196, 217, 689

 קותס 1
 47,48. רשא -- (12) -- 5

 < 48. ךיביא -- ךביא 14 -- ךיביוא 13, 84, 167 ; קזנמס 54
 ונחלשי -- וניחלשי 13, 69 -- ונחלשי ל 95. = בערב -- בער 1.

 13. 9- אמצבו -- א ,- םכריעבו -- , , 
 120, 135, 176, 244-- םבורעבו רפחבו 8ז -- םכוריעבו 1

 -- םבורעבו 199. | רפוחבו 4,181. לכ זס. ןתו--ו,
 12).  לעז"-- לוע 5: 75, 81, 84, 9. 0
 -- לכ 69. לע 2", 89,152 -- ךילע 109. | ךיראוצ 5

 ודימשה - ' , 4 ךתוא 106, 167, -

 ךתא - - (13) - - הוהי טק. =
 49. יוג 1". 18.  קוחרמ 4, 5, 17, 69, 75: 4,

 111,120, 167,193,196, 232, 389 2. | ץראה הצקמ ,6.
 ץראה 8 -- םכימשה 5 יוג רשנה , 04. רשא יוג [סזו6

 פע 171.  ףג--הגה 593. אל --ןל :11--,170 עמשת--



 ְך 3

 רוצמב לכ ול ריאשה ילבמ לכאי רשא וינב רשבמ
 הכרה : ךירעש לכב ך*ביא ךל קיצי רשא קוצמבו
 'כע *ג*צה הלגר ףכ התסנ אל רשא הגנעהו ךב
 הנבבו הקיח שיאב הניע ערת ךרמו גנעתהמ ץראה
 קרינבבו הילגר ןיבמ ת*צויה התילשבו : קדתבבו
 רוצמב רתפב ללכ רפחב שלכאתה יכ דלת רשא
 אל שא :ךירעשב ך*ביא ךל קיצי רשא קוצמבו
 םיב*תכה תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל רמשת
 הזה ארונהו דבכנה ששה תא האריל הזה רפסב
 זרא %%%%% חדוהי קצלפהו |: ךיהלא קדוה' זרא
 תונמאנו תאלדג תוכמ ךערז זרוכמ זראו ךת*כמ
 הודמ לכ תא ךב בישהו ! כינמאנו שיער כילחו
 לכ םג + ךב וקברו םכהמנפמ .תררגי רשא ומעושמ
 תאזה הרותה רפסב בותכ אל רשא הכמ לכו ילח

 יתמב םשכתראשנו :ךדאמשה דע ךילע הוהי סכלעי
 יכ ברל זכימשה יבכוככ כתייה רשא זרחת טעמ
 שש רשאכ היהו : ךיהלא הוהי לצקב *תעמש אל
 ןכ שככתא תוברהלו שככתא ביטיהל םשככילע הוהי
 םככתא דימשהלו שככתא דיבאהל םככילע הוהי שישי
 ! התשרל המש אב התא רשא המדאה לעמ םתחסנו
 הצק דעו ץראה הצקמ םכימעה ללכב הוהי ךציפהו
 תעדי אל רשא םכירחא שכיהלא שכש תדבעו ץראה
 עיגרת אל םעכהה וכיוגבו !ןבאו ץע ךיתבאו התא
 בל זשכש ךל הוהי ןתנו ךלגר ףכל חונפ ,היה' אל

 אתעתאב

 הרותה , 9- = םםיבותכה 4, 5, 9, 81; 95: 999 4
 167,170,181, 196: 237: 244, 249, 615 : קתנתבס 71.

 רפסב -- סב 0.15 9. הזה 1", 252.  םבשה --ה +

 ארונהו - ו 1" ₪7. 24 69 -- ארונה 196. | הוהי תא -- תרא
 הוהי תא 1:

 59- אלפהו -- אילפהו 172 ; 06 זסָג.- | הוהי -- ךיהלא הוהי 9
 תרא 60. ךתכמ -- ךיתומב 69פ -- ךיתוכמ 129 -- ךתוכמ 4
 17,118, 107, 108, 167, 168,181 ; קתומס 1%% -- ךיתכמ גס

 132 -- כ טק. 10 ת-רובמ ד" 176 -- , 

 ה תרוכמ ךערז ,199.-  ךערז -- ךיערז 120. = ת-רוכמ ₪"

 -- 4: 2 תרלדג -- תולודג %) 69, 209

 167,181,1פָג -- תרלודנ 223 -- תולדג 6 1%, 84, 7,

 132,136,150, 213, 236, 244, 248, 240, 260, 61 ; קצנתס 49

 139: 06 82. | תנמאנו זקס. | םבילחו -- םכיאלחהו 4
 17:75, 80, 84,100, 120, 142, 116, 181 -- םכיילחו 99, 107, 0

 -- ל 0ק. 188 01000 זגז. | םכינמאנו --י קנתתסס ו

 60. (0תותו868 60 6% 61 זגמ[קס8₪ 193. תא , 6. | הודמ --

 יודמ 14, 84, 101, 107, 167, 60% ; קענתוס . םכהינפמ ---
 םכהרבעמב ז- וקבדו 10ְק. 73 2.

 6ז..לכ 09190. לוח 195. + לכו. 69-..- אל 69. בוב
 --ו.107. | רפסב , 80. | הרותה רפסב קצומס הרותב 4.

 תאזה ,ָפְפ -- הזה 17,101, 129, 136, 225, 249 : קזנתס
 תטת6 69 -- א , 168 -- תא טק. 245 6 -- א [טק. 18 -

 ךדימשה 9.
 62. יתמב - ב , 9. | רשא -- שא זק. = יבכוככ =-ו ,%
 107,109,112,160,170,193-- טק.:8. 12%.  בורל 2, 909

 94,108,120,181,189,260. | תעמש -- עמשת ,.

 63. םככילע 1%-- םכבילע א 9% -- םבהילע 0. ביטיהל --

 ביטהל 1, 5: 6: 9: 13: 18, 60, 80, 81, 84, 95, ,,2%

 132,1%0,168,181, 244 -- בטיהל 196. | םככתא זז".
 תוברהלו -- תכהל 80 -- תוברהל 15% -- תברהלו 76
 םככתא --(6) --ןכ ,:זז. | ןכ -- ןכ דימשהלו 81. | שישי -
 ששי 253.  םבכתא 3", 69. םככתא רימשהלו , 155.  דימשהלו
 -- ה ;151 -- רימאהלו 132.  םככתא 4" ל ף. | םכתחסנו =

 םכתסנו םכתחסנו - לעמ טק. 1. התא ,-

 אב ,1%2 -- הב 9.
 64. ךציפהו -- י . 10, 1פ3- | לכב קוגתס לכמ 100. | הצקמ
 הצק ,132.  תרבעו --םכתדבעו
 42 םבירחא 46 ץע ,4

 --ק 158. ץראק דוני

 1 םכירחא 51 7.

 ךיתובאו 4-2

 65. םביוגבו -- ב טק. 146.
 ו היהי - היהה 5.

 עיגרת -- עגרגת 120. | אלו
 חונמ , 242 - - 8.

*. 

 פ תישאר תאאננזו

 דה פז ₪ תסס א.
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 קב ו ו ב כ ו ככ כ מ שש ךיבוא = -ויישד דינר ור 1יקלהוקל

 == העצה < = - = - ה ה חה
 עבבש ₪ - - ₪ ₪7 ה חו דש לא
 8 תאצאה ---- 7777 ד

 וש 2 = 5 ךיבא - ---- 7-77

 שיבותכה -- 77-77 הד הד דה

 - - ךהלא -------- הרד הההה
 - 77 תולדג ---- 7777777 ךתוכמ
 יודמ ---- 7-7 רדר ייידרחהה
 - ₪477 - צקבד] - ₪2 ₪ 2- = כ

 הזה ------- הררי דירר החח ד
 = - דה 777 !ךדמשה --- 77777

 = - 7-7 7-7 ! םכהלא - - - - שתעמש - -
 ו - ביטאהל - - = - -

 - = 7 הד םכאא 00-07-77 - - שאשי

 5 ה

 5%. ריאשח ₪ ראישה 127. = קוצמבו -- מ , 18. קיצי
 וקיצי 61,62,127,183, 10 670.  ךיביא ---ךביא 34623 1.

 56. הגנעהו -- ג טק. 1% 64. | גנעתהמ -- ה ,2

 221, 133; 504 -- ךנעתמ 64 -- גנעהתמ +

 %7- התילשבו -- יי \ 64 -- . 221. | תאצויה 61, 64, .
 ןיבמ -- * \ 64. | | קיצי -- וקיצי 61, 6%, 127,183, 4.

 %8. םכיבותכה -- ת , 64 -- הבותכה 1.
 59. תאו --ו, 221. | ךערז , 66. | םכינמאנו -- םכנאנו 64.

 61. בותכ -- ו . 64. '
 63. רשאכ -- ר קוס ב 64. = דיבאהל -- א , 65.

 דימשהלו -- ה , 504. | םככאא -- םככתא 61, 62, 64,
 127,161. םכתחסנו --פ , 6%.  לעמ 938 64. אב --הב 4

 64. ךיציפהו 61. = הצקמ 28 תצקמ 64. | ץראה
 ךיתובאו 2.

 0 ------נ/-

 ןעתהב

 %5. 00. 5 1 לכאי -- ריתוי +2.

 399 2. | לכ -- לכב 69 -- לכ דירש 206. | רוצמב -- ב .(,
 קוצמבו , 221.  רשא 27--ר ,99.  קצי 150. | ךביא -- ךיביא
 4, 60, 80. 81,111,120,132,150,152, 181, 248 ג קתותס 1000

 !סז6 75 -- ךיביא יוא 84. | ךירעש לכב 98 129-- ךירעשב
 136,189, 237. לכב -- ב ; 84. | ךירעש -- ךירעשי 5.

 56. ךב ,129. הגנעהו -- הגונעהו 0,123, 84,120, 72

 168,181 -- הנעגהו פג. .התסנ --ם טק.ע4. 160. | נצה--

 בצה :3-- קפה 150.  ךרמו גנעתהמ , 196. | ךורמו 2
 קוומס 80. | הניע -- וניע 4, 226. = התבבו -- התבו 4

 57. התילשבו -- ת סזו6 ע ספ -- לש גת. 24% 220 ---

 התילישבו 488 ; 1016 580 -- התילשבו לישבו 86 -- התיילשבו
 262 =-- 7 10. רצויה -- 1 \ 1. 42 5: 9: 18: 75: 84: 95: 9

 1ס0,111,186, 191,196, 203 -- תראצויה 10, 80, 80,116. 6
 325: 335: 440, 442, 488, 520, 60 2, 6%9 א רסה ; קזננגגס 9%

 49%: 570 (סז6 143, 428 -- תאצויה 314-- תאציה 0%
27 .7 :559 :510 ,480 ,8 65 379 ,103 ,167,181 ,150 ,129 

 592, 644 -- [טק.14 168 -- ת טק. 4. 81, 10%, 2689, 2
 ןיבמ -- ןמ 196. = הינבבו --- הינבו 1, 1סז6 616 -- לה 15%

 488. יב ,109. רתפב ,12.  רוצמב --רוצמבו 69.  קוצמבו ,
 11. רל ,3- ךביא --ךיביוא 167 -- ךביוא 0, 106, 11 ;

 קזגחס 168 --- ךיביא 4, 60, 0 1 20 150, 1

 193.  ךירעשב --י . 69 --ךירעש לכב 5,15, זז ; קנזס

 58. רמשת --רומשת 4, 13, 84, 80,108, 167 --- ר , 699 -ר

 (נק.285 8,9. הוה רפסב םביבתכה תראזה הרותה ,.

 ילבמ ₪16 ילב
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 וכיאלת ךייח ויהו ! שפנ ןובאדו םכיניע ןוילכו זגר
 : ךייחב ןימאת אלו כמויו הליל תדחפו דגנמ ךל
 רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת רקבב
 רשא ךיניע קדארממו דחפת רשא ךבבל דחפמ
 ךרדב תוינ*אאב *םכירצמ קדוה ךבישהו : קדארת
 קדת%ארל דוע %%ףיסאת תל *ךל 'תרמא רשא
 ןיאו תוחפשלו סכידבעל *ךיביאל שכש שתרכמתהו

 קדוצ רשא זרירבה ירבד זרלא ! קדנק
 באומ ץראב לארשי ינב תא תרכל השמ תא הוהי
 ; בראחב שתא תרכ רשא תירבה דבלמ

 אאזא

 שכתא םכהאלא רמאיו ללארשי לכ לא השמ ארקיו
 ץראב םככיניעל הוהי השע רשא לכ תא םכתיאר
 תופמה :וצרא לכלו וידבע לכלו הערפל םשירצמ
 עכילדגה םיתפמהו ת*תאה ךיניע ואר רשא ת*לדגה
 םיניעו תרעדל בל שכל ;דוהי ןתנ אלו : שהה

 ךלואו : קדזה ויה דע עמשל זסכינזאו רוארל
 שכניתמלש ולב אל רבדמב הנש םשיעברא שכתא
 שחל :*ך*לגר לעמ התלב אל *ך*לענו שככילעמ
 יכ ועדת ןעמל פתיתש אל רכשו ןייו שכתלכא אל
 אציו הזה שפוקמה לא ואבתו :שככיהלא הוהי ינא
 ונתארקל ןשבה ךלמ גועו ןובשח ךלמ ן*חיס

 הלחנל הנתנו שצרא תא חקנו :! שכנו המחלמל

 עב

 תרכל השמ תא , 6.
 השמ =- ה טק.185 :

 לארשי -- לארשי הוהי

 69. הוצ -- תרכ 181. | הוהיה ,-

 השמ תא , 69. | חרא 1"-- םכע 4
 תורכל ף, 84, 107, 181 ; קנבס 4.

 ץראב קעומס ץראמ 244. | באומ --ר , זֶסָּ- = תרכ--הוהי תרב
 1 םכתא קזותס םכתוא - פרת

 (2טתג 06 602114816 101216 64קט5 20, 1ם 4 5 5

 270,655, 656, 657, 651ם 664 106086 1ת ם15-תטתנטז400 60-
 זתגטת, 20 תמ6תג 6401015 20, 60ת81רג18 '16א0טג 0

 1. לכ לא -- לכל 196. | לכ 1", 157. | רמאיו 7 4

 כהלא -- םבהילא 4,069 9, +,
 םכתיאר

 -- יס תת דש רעה דס וה 7 בבעל <
 םבהיניעל 13, 17. = לכלו 1" 66 27-- לכ 60. = לכלו וידבע , 1.

 2. תופמה -- ו , 1,117, 80, 107,120,150,191: 225,244, 2

 !ס6 82; םגת6 4. | תלדנה -- תולודגה 4 152,167 --

 תלודגה 60, 81,111,112,181, 240 -- תלארגה 237 -- תולדנה

 6,18,108,129,150,101,244 [(0706 15,128.  רשא לג 4.

 ואר , 69.  תתאה -- תותאהו 69, 167 -- תתואה 6
 -- תותאה 80, 81,108, 253 3 קזגמגס 128 -- קזנתס תתאהו גסק

 --תאתאאה 237.  םכיתפומהו 4, 13, 14, 1, 80 7

 167ג 193: 232, 248 ; קנגמוס 04,175. | םכילודה
 120,132,181,193 ; קעונתוס .

 3. ןתנ אלו -- ןתנ א טק. = 0.

 ב8 שכיניעו טק. 102. "בל ,.

 םכיניעו -- םככינעו 18% -- טק. ד 0,
 ל. 60 ל עבו ו צו

 4. ךלאו 9 116,689. .רבדמב הנש םכיעברא םככ

 ק,עג5 173.  רבדמב ,175. ! ולב - ו , 84. | םככיתמלש --
 םככיתומלש 4, 260 -- םככיתולמש פג -- שככיתלמש 69, 80, +,
 ז ףס ; קגנתוס 3 -- כל טק. 187 --' 6 התלב אל , 1

 ךילגר 4. 6 60, 80, 84, 4

 %. ןייו טק.זג 6. םכתיתש אל 196.  םכיתיתש 129. ועדת

 אז - ןועדת 5: 89, 99, 107, 109- | ינא יכ 985 69. | ינא ,7-

 6. ןאבתו , 192. | הוה , 128. ןוחיפ 4 9 80,100

 1זו,129,132,151 ; קתותס 168--ןאהיס 6. | ךלמ גועו ןובשח

 157. | ןובשח --ו, 9,150.  ונתארקל , 103 -- וניתארקל 4,
04 ,95 ,54 ,81 ,80 ,75 ,69 ,18 ,17 :15 :13 :9 :5 

.0 ,2489 ,244 ,112,136,181,186,103,196 

 7. הקנו -- ח ק.138 100. תא -- ת טק.ז36 ף. | הלחנל

 א9- ינבוארל -- ו, ,,,% 239. | 'דנלו -

 תידגלו ג:07.  יצחלו -- חלו יצחלו זוז.  ישנמה --השנמה 69, 6.

 ןתנ , 252-' ' . =בבל
 תוארל םכיניעו א

 זרוארל , 102 --ו ,
 עומשל 69, 108,162, 1.

 |" 168, 170,13: 260 ; קצנעגס 81 -- א !טק.ז8 4.

 דיו ישי.
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 יי - ןובידו - - - ן"לכא - - 6
 --ה מאת ---- -- דה ההד

 ו - 67

 - - - תונואב המרצמ - - --- -ההד---ה 8

 קרתוארל דוע ןופיפות. ול שככל - =- - - - -
 ו - שככיביאל - -- - = 7 ד

 וובר ויוה וכ = כשם 1.9

 !: ברוחב - - ---- 77777 ד -

 6 ג ץסטלצ

 ה יש רב 2 כ 2 צ

 - דד חדה דה ד חה ה ה החהחה ה ההירח ד 4.2

 ו - תותאה - - - - - - - תולדגה
 - חרד חח חחח הדחה ה ה 4. 3

 - רד ד חח דה חה ה הדחה ה ה חח - -ר- 7 5י 4

 םכיתלמש - ---------דדרדחהח
 --- :םככילגר לעמ *ולב אל זככילענו - - - - 5

 2 2 - - ד הרה דד רההה 0

 --- הררי הר רוחה ד ןוחיס
 הלחנא -------רריררהרדדח .- 7

. 
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 . ןוילב--ןאוילכ 64. \ ןובידו --* , 6 --ב , 64-- ןובידמו 3.
 . ךייח -- םכייח 193. | םביאולת 670. | אל -- 5.

 . ךניע 6-
 . תוינאב 62, 64, 65, 181, 1. ןיאו - עיאו

 1. רשא 1%, 6
 2. תרותואה 62, 7.

 4. רוארל , +.
 5. ךילואו 61. 62, 64, 65, 127, 183, 14

 םככילענו =- םכ , 1.
 6. ןייו -- [ . <-

 םכיתפומהו 61, 62, 64, 65, 127, 2.

 םככיתולמש

 ָעכא.ב

 ףבל -כ 7 תק. 8 9. ךלגר ,,זסל -- ךילגר 3
 80,106, 136, 190 244 -- ך 6א0. טק. 8: 9. | ןתנו --ךנתנו
 4 ךל -- ךיהלא 4 בל ו זגר 6 ןגדו 69 =

 קצותגס |] 24 ילו ד ו =כע

 66. םכיאלת -- םביאולת 0 6 112
 פג -- םכיאולת 129 -- םכיולת 9, 84,152. = דגנמ ךל םביאלת
 תדהפו קב 1. ךל א 3 49 18, 4 דגנמ --

 ךיניע דגנמ תרדחפו -- ת , 100 -- ךל תדחפו

 םכמיו 99- אלו -- 1 \ 69: 80 2:

 67. רקבב -- ךדפה ,רקבב 7.
 ברעלו 167. / ןתי %-

 הארממו דחפת -- הארממו הארת רחפת 2.
 הארת רשא (טק. 1 הארממו -- ו ,9-

 69. םםירצמ , 150 -- םכירצמ צממ 84 -- םכירצממ 9 9
 120, 193 -- םכירצמא 9 -צ תוג]ט[|6. 156,198, 616.  יתרמא

 1 7" אל , 128 -- אלו קוגס 1%%. | ףיפת --י
-- 217 ,232 ,227 ,226 + ,1 
 ףיסות 4: 5: 9: 12: 140 80 1 17% 1 10 193: 239, 2479
 249 : קזנתוס 3 ג (סח6 16,146 -- ףסות 75, 84,108,132-- ת

 קנווס ם ףֶפ.  התארל --ה ,129--התוארל 7
3 9 :247 :236 22 0% 158 

 1סעו6 4 -- התאארל 237 -- [רוארל 9, םכתרכמתהו ---

 םכתרכמהו 106,1%0,2%6 -- םבתרכמ הלודג 69 -- כ
 5, 300, 189 3, 15. ךיביאל םכש , 80.  ךיביאל -- ךביאל 5
 75 12 -- ךיביואל - תרוחפשלו , 9 -- ש ; 99 -- תחפשלו
 75, 120, 190 6% 216, 248,616: תטתס 4. הנוק 14

 17, ו 167, 181,193; 232, 4.

 ןתי ז:", 1%. - ברעבו -
 רשא ךב 40.13

 ךיניע הארממו



 0 5 זי וכ יישייצ , יייכוו עתפתו

 2 2 ₪ 2 ₪ 2 2 22 22 220-555 0.8 תא שםתרמשו ! ישנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארל

 ןלאכשת 22-22 ---הדדד----- וליכשת ןעמל שכתא םכתישעו תראזה תירבה ירבד
 יור 0 : ןושעת רשא לכ תא

 0 8 וי" / ץבכיבצנ םסתא  קרשר8

 וש 5 3 5-6 ₪95 ₪02 10.0 .שפפיהלא .קדוהו מפל וכלב: כווה נוב ה
 ₪2 2 2 תי ה וש ₪ = ה שיא ככ טככירטשו זככינקז סככיטבש סככישאר

 ךצנחמ - - - = = - זככישנו = = = = ד 7 - 11.10 ךינחמ ברקב רשא ךרגו םככישנא םככפט : לארשי
 -- - ךרנעהל - - - - - - .דעו =. - -י= כ = 12.11 ץרירבב ךרבע\ל -:ףימימ. באש דש. ךצע רטחמ
 - - ה ההד ךמע תרכ ךיהלא הוהי רשא ותלאבו ךיהלא הוהי
 -- ריר רררריררררררדרדחחהח 13.12 אווהו שעל ול כוה ךתא םיקה ןעמל : שכזה
 יגיב ג הרקמה רק ל ב עבשנ רשאכו ךל רבד רשאכ כיהלאל ךל ;ריהי
 ---ררירררררדיררידרדזה 14.13 םככתא לו + בקעילו קחציל םכהרבאל ךיתבאל
 ו: הזית יז חו סשה האר יח ₪ דס הלאה תאו תאזה תירבה תא תרכ יכנא םככדבל

 ----רררררדירידדיידדדדה ז 5.14 ינפל םכויה דמע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ :תאזה |
 -- ה ריר רד הדרה הוד הדר 777 1615'כ !םכוה ונמע הפ ונגא רשא תאו וניהלא הוהי
 ---ררדירר-רררריידידחדה תאו לכירצמ ץראב ונבשי רשא תא םכתעדי שכתא
 יי יה קב שד ה הש ד הו 17.16 וארתו :! שתרבע רשא יוגה ברקב ונרבע רשא
 ---ררדרדדרדרדדח - םכהיצאקש - - בהזו ףסכ ןבאו ץע םכהיללג תראו םכהיצוקש ערא
 תוהה וה4 וה 5 החדה דד ה ה תח ה תוח ל 18.17 א הדשא ראו שיא שכב שו ובת סב ה
 = = = - ה הוה וה הוהי שכעמ זכויה הנפ ובבל רשא טבש וא החפשמ
 הש ך ד ה. ורשה הפה 4ק 4 הק שי ןפ שכהה םיוגה יהלא תא דבעל תכלל וניהלא
 - --רר-רררדידדיידידדחדה 19.18 תא ועמשב היהו ! הנעלו שאר הרפ שרש םככב
 - --דידדדידדד --ררהר רדר דהדהח זכולש רמאל ובבלב ךרבתהו תראזה הלאה ירבד
 החווה - ----77 - תורירשב - -- - - - ה*ורה תופס ןעמל ךלא יבל תור*רשב יכ יל היהי
 - - 7-7 הלפל -------- 77-77-2010 א כ ןל חלס* קדוה קרבא\ אל ! קדאמצה תא
 = - - צברו -----7-7777 - ףא רחי לכ וב הצברו אוהה שיאב ותאנקו הוהי ףא ןשעי

 5. גה צב < ז₪ תס10 א 4 עכפהב

 5. יצחלו -- יצחלו אאאאאא 64. | טבש -- ש קוס 5 13. םככדבל , 152.  תרכ -- תרוכ 181 --- קזומס םככמע תרב

 ישנמה -- השנמה 62, 64, 65, 127, 113: 594. 109. | תאזה 1", 69, 109 -- ת , 9 -- תאזה הזה 5. | הלאה
 0. ולינשת 61, 62,127,181, 1. 106 -- הלא העובשה 6.

 10. םככינקז -- םככינקזוו 62. | םבכירטושו 61, 62, 127, 4. = 14. וכ -- םבא וכ 89 -- אא יב 9-- כ לו 1%. | רשא --ר
 ז1. ךינחמ 61, 62, 127, 1915 4. ךיצע -- היצע 1. [גק. 48 זק. ונשי -- אונשי 6. | ונמע ,15ז. רמע ,3

 ו -- דמוע 167,181,193. - וניהלא | 84,155. "רשא 2" -
 12. ךרבעהל -- ה , 61,183, 221, 33 -- ךריבעהל 7 וניניא 107,100, 111,193. - הפ ונניא ק.:36 זק. | הפ 2"

 13. ןעמל -- ןעמלו ךיתובאל 2. קוגתס ופ 99. | ונמע -- ונמע אאאא 4
 17. ,םיפחילולב 62, 127, 221. 18. הרפ -- ערפ 4. 1 ב טה 0 בתא ב רה ו

 105 רב תורירשב -- ו , 625 4. החורה -- ו ,2 60. תא 90,111 -- תא רשא 4. | .רשא תאו -- רשאו 6 , 4 0 . . , - . 2

 -- האורה 4 האמצה < המאצה 1.
 20. אל -- אלו - 5 4 9 ו ו 9 --ץראב . רשא 2", 5 -- רשאא 120. | ברקב -- ברכב תב 109 -

 4. | םכתרבע קעוגמס םכתדבע

 16. ואריתו 124, 116, 196, 3899 =. םבהיצוקש -- ו , 9
 94,107,158,173,186, 262 -- םבהיצוקיש 109 2 14

 םכהיללג -- םכהילוליג 120,112,116,181 -- םכהילולג 1, 3 4
1 1068 ,84 ,81 ,50 ,75 ,60 ,18 ,17 ,14,160 ,6:13 5 

60 ,244 ,220 ,101,196 ,186 ,176 ,167,173 ,152 ,125,150 

 615: קמחס ף4ג (סה6 1% -- םכהילוליג 120,132: קזנתס 7
 -- יל ₪ק.188 19 -- םכהלולג 9. | ףסכ , 140 -- ףסכו 1

 196. | םבהמע -- םככמע 2066 99 -- םכתמע קצנגס

 17. ןפ 1"--יפ 13--] ₪. 136. וא החפשמ וא השא
 סבש (טק.ע8 175%. וא 2%, 120. וא 17--] טק. 4 1

 רשא -- תא ₪. הנפ -- הנופ 108, 167, 181, 260, 680 -- ג
 טק.145 0. | תרא ,גָסָג. | יהלא -- םכירחא םכיהלא 4.

 םכהה ,15. | שרוש 80,181,227.  הרופ 80,181.  שאר-=

 הכפתו

 8. חרא םכתרמשו , פג. ירבד -- תרמשמ 80. תירבה --
 זרירבה ירבה 84. = םכתישעו --י ;109. = םכתוא 4

 וליבשת , 232 --' \18-- 1.111. תא 158. לכ
 9. םכיבצנ שכתא 116. תו01]4 5- םכתא ץסא תו0%]8,

 61 070863 ; 102,146 -- תה0]4ז ; 1 7

-- 1' 100 ,286 ,284 ,2834 ,270 ,278 ,277 ,271 ,260 ,170,177,193 
 , 104,107. | םכיבצנ -- שכיבצינ 129 -- אא%א% םביבצנ -
 םככלכ , 109 -- םככלוכ 9, 69, 84,181. | הוחי , <. | םבכיטבש

 -- םככיטבשו 4. | םככינקז , 1 -- םככינקזו 84 ; קזנמס 4.
 םככירטשו -- ו , 109 -- םככירטושו 72. שיא -- א 0

 טק. 4 - : :
 10. םבכפט -- םבכיפט 69 - םבכפטו 64 ךינחמ -- יי . שור 8, % 16 200 ; קזותוס 14

 5:9: 69,260. | בטוחמ 9,167. | ךיצע -- יו ,6 18. ועמשב -- ועמשכ 80, 106,125 ; 0186 100 -- 1, 9.
 -- ךיציע 13, 167,181 ; קזווס 170 -- ךצ'ע 193, 226. | דע -- הלאה -- הלאה תירבה 129. | תוררשב -- תורירשב 4: <
 דעו 22%. | באוש 9,167, 244. - ךימימ -- ךיממ 9,132, 5% 12:14, 17: 60, 75, 80, 81, 84. ), 1089 ,,ָ,2
 166, 167 -- ךכיכ 6 1 5, 0 226, 227, 220, 7%

 11. ותלאבו -- תלאבו 69. | ךיהלא 2", 75. | תרופ 1. 230: 244 240, 253, 260, 615, 089 ; קותוס ג 5 -- תרירשב
 12. רשאכו - -(12) - - ןעמל טק. 73 - ךתוא 4 07,1:,18ף8 ג קצותוס 04 -- ! , 176- יבל -- יל 7- ךלא --

 181. - םכעל ול םכויה ₪ק.138 זִקָּג- ול , 13 -- קוזחס אל ךילא 3: טז גְסָּג- תופס --ו ,1.  האמצה תא --האמצהו 24.
 69. | םכעל -- ל 109. | אוהו -- אלו 181.  רשאכ טק. 186 3. 19. הבאי אל ₪ק.46 9. | אל -- אלו 107. | חלפס -- חולס
 רשאכו -- רשאבא 0. ךיתובאל + בקעילו 77 42 6: 9, 81, 84, 108, 10, 150, 167, 181, 228, 237, 249, 25

 ו 75 - ו 9- 689 ; קווחוס 3 ; (סז6 8 -- הלסו - 5 136. | הוהי 2"



 8 1 תכתבי 27 פו זי." אאא

 ו וו רוי ריר הלה 4-5 ומש תא הוהי החמו הזה רפסב הבותכה קרלאה
 ו וו נר ל "ד קרע דריה ול ל 21.20 יטבש לכמ הערל הוהי ולידבהו ! שימשה תחתמ

 - -*- ה ד םותכה ------ר 7-77 ח הרותה רפסב הבותכה תירבה תולא לככ לארשי
 תרה הרד הס ה ה ה ה ה ה ה החקר - < -- = 22.21 ומוק* רשא -םסכינב ןורחאה .רודה רמאו + קרזה
 הארו - - - - - - אוב - --7 7770777 וארו קדקוחר ץראמ אבי רשא ירכנהו םככירחאמ
 וו = יש = איהה - - 777777 הלח רשא היאלחת תאו אוהה ץראה תוכמ זרא

 -- הרר רדר רדר ריר רד הדחה 23.22 אל הצרא לכ הפרש חלמו ?רירפג = ! זהב קדוה'

 --ררר ה הדחה - חימצת - - - עירזה בשע ללכ קרב קרלעי גלו ח%מצת גלו עצרזת
 0 ךפה רשא טכייבצו המדא ץררמעו כרס תרכפהמכ

 וו וו ו רד + ה 24.24 המ לרע םיוגה לכ ורמאו :  ותמחבו ופאב ;דוהי
 קו - ההווה 5 < - ההר ףאה ירח דמ* תראזה ץראל קדככ זרוהי רשע
 ויה וה ו = אוי ₪ = 0-8 = 25.24 הוהי תירב תא ובזע רשא לע-ורמאו : הזה לודגה
 ה = ראאבוהב םמהמע < = /= ₪ תו ד סכתא ואיצוחב ש*מע תררכ רשא םשתבא יהלא

 ---רדירררררריררירדיידודדהח 26.2% שכירחא כיהלא ודבעיו וכליו = ! שירצמ ץראמ
 ו וה ה ד וו ב ו קש ב ל קלח אלו זכועדי אל רשא שכיהלא שכהל ווחתשיו

 ו-22 אהה = - - ככ ₪ 5 - - 27.26 הילע איבהל אוהה ץראב הוחי ףא רחיו : שםהל
 ----ררררידררירייידרררדרדח 268.27 הוהי שכשתיו : הזה רפסב הבותכה הללקה לכ תא

 וה שבו כוש חש שה 7 זככלשיו לודג ףצקבו קדמחבו ףאב שכתמרא לעמ
 ו < תורתפנה - = תירחא - - - - 29.28 זדוהיל תארתפנה :הזה כויכ ת*רחא ץרא לא

 ------רד דד דה חה ואלגנהו - - - תא תושעל שלוע דע ונינבלו ונל תלגנהו וניהלא

 ו ; תראזה הרותה ירבד לכ

 ₪ עיפ ז] וי -אאצ

 -- ה רררררדדייידידדחחהח - קרכרבה הלאה םשירבדה לכ ךילע ואבי יכ קריהו
 --- לע תוועשהו --------777 ד ךבבל לא תר*ב*שהו ךינפל יתתנ רשא קרללקהו

 5 ג. הב >> ז ₪ 1 א. געכפתהב

 תכפהמכ -+ פ ;17. | םכודס 5, 9, 69, 80 ,,46

 167, 0. הרומעו 4 המרדא ,103. | םבייבצו -- שכיבצו

 18,107, 120, 140 6 185,193 -- םכווְּבַצְו 84, 108.7

 181,196: 213: 249, 253: 659'ק73 (06 94.15%. - רשא ---

 רשא דע

 2%. המ 1" 5. הוהי ,132. | הכב -- המ ככ <.  ץראל -

 אל !נע.146 3. | ירח המ ,171. | המ 2%-- המו 8%

 181,247, 277 תוג8. 200,602 -- המא 9 --'מ קתתמס 8:1.  ףאה

 -- ה 7 לודגה -- ו . 69: 253, 0.

 24. לע -- דע 2. תא \ 650 2. | הוהי 0. יהלא --

 םכיהלא 129.  םבתובא 1%1,152,167,181 -- םכתאבא 6.

 םבמע -- שבכמע 64. ואיצהב +. ץראמ םכתא ואיצוהב

 םירצמ -- ברחב 18. | םכתוא.15: 193, 244, 247, 61% 5 סע

 82. - םבירצמ , 9 -- םםי ,.

 25. ווחתשיו -- וחתשיו 1,120,168 ,176,181,13, 261 -- ו

 (טק.186 102,105. | םביהלא 2%-- םכיהלאל 69 -- םבירחא םביהלא

 18,80 --.9- | םבועדי אל ךשא קש רשא , 9.
7 0 

 26. ץראב 58 :זז.  אוהה -- איהה 6 17:

 107,129,132,144,181,193, 249, 260 ; קתותוס 80 108. תא

 4199,193. לכ תא < תא לכ 5. | הבותבה - ו 4.
 הוה -- הזה הרותה 4,129 -- הזה ותה <.

 27. הוהי ; 69. | םםתמדא -- םכ , 88. 11ם. ז101. | המחבו --

 המיחבו 4, 9.129,132,181 -- [טק. 8 םככלשיו --

 םיבכילשיו 9, 69, 80, 81, 84, 95, 6 152, 193, 196. 6

 244, 260, 6ף0 11, 680 ; קנננמס 100,170 -- םבכלשיו 1 +1

 ו 19. 75: 59: 94, 1056, ,5 2

29 7,,,,,, + 1 

 201,270,271,282,283ב,286,288,60ו,6%0 2,688. לא 4

 28. [ררתסנה -- תורתסנה 179 -- תורתפנה <, ו

19 6 ,167 ,152 ,150 .132,136 ,11 ,107 ,84 ,60 ,18 

 196, 249, 360, 68 ; קונגמס 2 -- נָבִלו ונל ז-ררתסנה ו

 [רארתסנה 237. | תרולננהו 4 5: 6, 9: 13: 17: 69, 7%, 80, 1

,139.10 ,11,120 10 ,107,108 ,95 ,89 ,84 

 152.157,172,176,18ן,186,18%,וסו, מ, 106 2 256, 260)

 282, 291, 256, 400, 489 2, 603, 61, 68 ; קז!ותס 1%

 ונינבלו -- * 18, 69, 80. = םםלוע -- ו ;109- | תושעל -ו

 תזראוה הרותה 1טק. :4- 4 [יראזה , |

 1. יכ 5 זָּב. | ואבי -- ואוב' 6 -- אבי 0. לכ --

 לכ תא 95: 194, 167, 2נֶפ, 241 ;: םטתס 227 -- תא 22%

 21. הערל -- ה ,1- תולא -- תולאה 27, ו

 םכיבותכה --הבותכה 61,62,127,183, 221,

 22. היאלחת -- ה , 27,221.  אלח -- הלח 6 24.
 23. םביאבצו -- םכיובצו 62 -- םכיאובצו 183, 221,

 ותמחבו -- ותמאבו
 24. ףאה -- ה ,1- ,

 2%. םםתובא 6ז, 2. םכהמע -- ה
 ואצוהב -- ואיצוהב 64 ; קוננתס 4.

 26. ודבעיו -- * . 64. | םבועדי - ו ,4

 28. ףאב -- ףחב 333. | םככילשיו 6ז, 127,183, 4
 תרירחא -- * \ 62, 62, 127, 183 -- תירחה 1

 20. ואלננהו -- תואלגנחו 61: 1-

 1. רובישהו ---* \ 65, 62, 66, 127, 1. לע -- לא 2

181, 1. 

 אפה.

 כס לכ 6 הלאה -- אהלאה ז70.  הבותכה -- %, 
 +4 4 רפסב -- רפס [טק. 8. 14 |

 20. הוהי -- הוהי םםתוא 193. - הערל -- הערל תעדל 7.
 לארשי -- ארשי לארשי 107. | לככ --לככחמו וָסָּג --/ לַכְּב 100.

 ז-רולא -- ו , 111,239 -- זרולאה 120,196: קתונתס 116. '
 הבותבה =- ו ,108. רפשב -- הוד .רפסב זן,  הרותה ,

 הזה קוגתס תאוה 18 -- ה 2" טק. 4.
 21. רודה --ו ,168. | ןורחאה --ו,109.  ומוקי רשא --
 ומוקי אבי רשא 152. = ומוקי -- ומקי 108, 132, 140,150,1%8 --

 ומיקי קמ 136. רשא 170,2%.  הקוחר - --6
,105,107,111,135,150,1589 ,95,104 ,75 :69 .17,189 

 190, 193, 196, 244: 247, 248, 688, 689 -- איה הקחר %4-

 וארו -- לכ וארו 7%. = תא , 9 -- 58 4001. | תוכמ - 9
 80,132. אוהה | 18,152,170 --|,109-- איהה 1:4

 11,17,104,107,110,103, 244,251, 2600 קחוהס 80. היאולחת

1\,,,,;, ,;, 5 ,0 5 ,84 ,81 .69 ,16 9 ,2 

 12 196: 227: 237: 230, 244, 61 ; קוס 155 ; 106 +

 הלח -- הליח ף,109 -- אלח 110. | הוחל ,
 22. הפרש -- הפירַש 18,120, 112, 12 226, 244 -- תפרש

 80. חמצת אלו -- חמצת לו 1965. חימצנהת 4
2 ,,,,, ,1079 ,95 ,8 .84 :80 75 :69 :17 ,5 1 

 ו 30,150, 51,158, 167,181,186, 103,106, 22%, 226, 244,207,
 לש1,617: קתתספ 94,:8. | הב, 22%. | בשע לכ+



 %% א תת

 תבשו ! המש ךיהלא הוהי ךחידה רשא םכיוגה לכב
 יכנא רשא לרככ ול*אקב תעמשו ךיהלא קדוהי דע
 ; ךשפנ ילכבו ךבבל 'לכב ךינבו התא זכויה ךוצמ
 ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא קדוהי בשו
 םשכא ! המש ךיהלא הוהי ךציפה רשא םשכימעה לכמ
 ךיהלא הוהי ךצבקי שכשמ ספימשה הצקב ךחדנ היהי
 רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבהו : ךחקי שכשמו
 ; ךיתבאמ ךברהו ךבטיהו הדתשריו ךיתבא ושרי
 הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיהלא הוהי למו
 ןעמל ךשפנ רכבו ךבבל לרכב ךיהלא זדוה' זרא
 הלאה תולאה לכ תא ךיהלא ;דוהי ןתנו + ךייח
 בושת התאו : ךופדר רשא ךיאנש לעו ךיביא לע
 ויתוצמ לכ תא תישעו %***%% הוה' 'לוקב תעמשו
 לכב ךיהלא הוהי ךריתוהו : שפויה ךוצמ יכנא רשא
 ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב ך*די זרשעמ
 בוטל ךילע שושל .הוהי בושי יכ קרב*טל ךתמדא
 ;דוהי לוקב עמשת יכ : ךיתבא לע שש רשאכ
 הרותה רפסב הבותכה ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא
 לכבו ךבבל .לפב ךיהלא הוה ולא. בושת וב ומ
 פכויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ ! ךשפנ
 תגל ! תוה הדקאחר אלו ךממ אוה זראלפנ תל
 ;רחקיו המימשה ונל הלעי ימ רמאל אוה םכימשב
 אוה שיל רבעמ אלו : הנשענו התא ונעמשיו ונל
 ונעמשיו ונל החקיו שכיה רבע לא ונל רבעי ימ רמאל
 ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק יכ ! הנשענו קרתא
 זרא זכויה ךינפל יתתנ זראר :ות*אשעל ךבבלבו

 יי 10 א 4. א 2 2

 ךוצמ וגס הוצמ 0.

 9. ךריתוהו -- ךריתהו 90 -- ' \ 5: 6 260. = ךיהלא -- ךיהלא
 הבוטל 152. | השעמ --ההשעמ שמ 89. ךידי 1: +,
 18, 69: 75: 84, 106, 10ְֶק, 100, 111,129 60 1

 181,190, 193; 248. 253: 260, 264. | ירפבו 1%-- ב .8
 -- תמדא ירפבו ג11.  ירפבו ךתמהב , 18,191.  ךתמדא ירפו

 -- ךתמדא תמהב ירפבו 260. | ירפבו 2"-- ב . 9: קת1מס
 ךתמדא ל 1. | הבוטל 4, 6, 9, 13,17,18. 69: 755

 107,108, 5, ,,ץץ,,, +,

 106, 244, 23, 200, 282 ; קזנתס 4 הוהי , 6.

 שושל , 69. = בוטל ,109 -- הבוטל 4,113,129. | ךיתובא 4
: 4 152 :12 

 10. ךיהלא 1", 109. | ךיהלא -- (10) - - רמשל , ל.
 ויתקחו -- רמשל -- רומשל 0, 167, 232 -- תושעל רמשל 4.

 ויתוקחו 13, 181, 249 -- ויתקוח 94. | הבותכה -- ו ,4
 הרותה ,106. | הזה-- ה 2" 1.188 5)21 18%.  הוהי לא-==

 הוהי תוצמ לא 6.
 69 -- ךישפנ

 11. תרלפנ - אוה-ז*-- איה 1 4: 69:

 80, 84, 104, 107, 120, 112, 167, 260 ; קצ!תוס 5. הקוחר 4,

 81,112,186,זְסָג,251: קמתס 5,128,136. | אוה 27-- איה ף

 4: 9:17:18, 69: 75: 84, 107, 120, 132, 167, 260 ; קוס 4

 12. אל -- אלו 107. | אוה \ 5 -- איה 1, 4, 9, 17,198, 60
 107,120,132,150,152, 181, 260, 6050 2; קתותס 1.

 היחקיו 0,158,193. ונל 2", 10ס. | ונעמשיו -- ונעימשיו 1, 4
2,,, ,+ 84,107,108,10 ;80 ,75 :11:17 

 251: 253, 286, 689 --- הנעמשיו קזנתמס התוא 7

 ךיהלא 150."2. | ךשפנ -- לכבו ךשפנ

 181,1ֶסָב. | הנשענו -- השענו 107 -- הנישענו 69; 6.

 13. 0. . 4.69. אלו --ו ; 95,170 --רבדה -ןילע בורק יכ
 אלו וסל | כבול א 84 -- םכוה 167. | אוה -- אהד 5%

 60: 84, 10, 120, 132, 167, 181, 101, 260, 6ף0 2 ; קזונגס 0

 111,128. | רבע לא ,109. | לא -- תא קזומוס 106 ; (סז6 .

 םכיה -- םכיל 9. = ונל החקיו ,176.  היחקיו ס,זֶסָב.ב - ונל ,-
 ונעימשיו 1, 5. 17,069, 7%, 80, 81. 84, 95, 107,108, ,2

 158,181,186,103, 247,253, 689. התא -- ונל התא 109 -

 התוא הנישענו 181,1ס-,

 14. 0. , 15. בורק =--ו 170. . ךפפ 0 ךבבלבו

 193.  ותושעל 4,ף,13,18,84,152,167,181,196) 260 ; קמפ
,80 

 28 8 1. יו ד

 לייק ₪2 2-2 = = - "ךזדידי 2 9- = = = == 2

 -- 77777 ולוקב = -(= - = 7

 ישב -םיש + ךתבושעה קר אצה שוש 3
 שש ניצב "בבי יג == 7-4 "= | ראה 4

 - ש = = = דד חה ה חה דחה ח 5

 2 2-2 ---7-7 צ%צאאא% הדתשר - - - - -<
 = קב בשש שבי ל-2560 = שב! 6

 -= = - הרד דר דר דר רח ד לדה ריחה 7

 ב 1 -ב ₪ ל-4 טכש יאוה 0

 - הד 777 1הלא ------77-

 = וש ד 9
 - -- ךתמדא -- 77777 - ךידי < - = -
 - -- -- שאשל - 7 קרבוטל ךתמהב

 = -רח -ח רד חחח ה דה -הה ד 10

 - ₪ דחק חח חח חח ₪7 1

 22- !איה קדקוחר - - - -- אה -- ---- 12
 - - - אשימשה -- 77-77-77 איה - - - -

 אה = = = יהו ה 0

 = ₪ 7-77 77 -קק -ח 7-7 הח 14

 תרא %%%% - 777-7077 7 :ותושעל - - - 5

 5. גפב 7לגתזש תעתפס

 < 2. רשא -- א 0.4 7.
 . ךאיבהו -- ךאיביהו 2. ץראה -- ה ,2

 ךיתובא 62. | ךיתובאמ 2.
 7. תרא - תרא ךל -

 ף. ירפבו ךתמדא , 6.
 7 ךיתובא 2.

 ךתמהב -- ךתמהבא 62. | בוטל
 זז. תואלפנ 1-

 וורו 2-00 בם ככ נמו

 א כ.

 הכרבה , 69 -- הכריבה +

 רשא 1% (טק.ז8. 2 יתתנ -- התתנ 71. ךינפל , 7.

 תובשהו 107, 152; 167, 226 ; קוס 135. | ךבבל לא טק.
 רי

 10% --' 9: 69:193- | הוהי -- הוהי םבש 95 -- טק. 14

 ךיהלא , 166-
 2. ךיהלא , 242. | תעמשו -- ע ,6. ולוקב 5: 9.1,

 81, 94 2, +, 136,181, 276, 283 : קנותס

 ךינפל - - - הכרבה , 75.

 לכב -- לכב 3 וס 192. רשא 52 752 יפנא 60 יךוצמ
 קזנוחס הוצזכ 4- כי ,. ךינבו התא , וז. | ךשפנ

 -- כבו ךשפנ 69 -- ךישפנ 9.
 4. ךיהלא הוהי ; 69. | תרא 5 129. | ךתובש --ו ,.
 ךינחרו 793- ךציפה --- ךציפ טק. ע4₪< 4 המש

 זו
 4. היהי \ 9. :

 < 8. ךאיבהו -- .9- = ךיהלא הוהי , 84
 ךיתובא 4, 13: 2 167, 1732: 4 התשריו -- התשריו
 תבשיו 7% -- התשיריו 100,152, 167. | ךבטיהו -- ו 12
 166, 248, 282, 283 --- ךביטיהו 15, 107,100: 244, 253 -- ךביטהו
16 1 ,,,,,, ,108 99 ,84 .60 ,19 ,6,13 ,1 

 103, 249, 260, 68-- תבשיו 0:6 80 --- ךתירחאמ ךביטהו 7.

 ךיתבאמ -- ךיתובאמ +, 2 167, 173,193 -- ךיתבאמו +.

 6. ךיהלא 1" ,109. תא 1" 6 לא 160. ךבבל -- (7) -- תאו
 ,107 -- 8 9. | בבל -- בל 109. | ךערז .בבל -- ךשפנ בבל
 ךערו 2 ףיערז 14. .ךיהלא לכב -- ב ג

 ג 2. לכבו ךבבל , . לברו ג

 7. הוהי -- הוהי א 1. תולאה -ו א 1 13. 14, 6

 236,18%. הלאה ,9. | ךיביא -- ךביא 5, 9 -- ךיביוא 13 2
 200 ; קזותס 4. ךיאנש -- ' \ 9,168 14.

 8. לוקב -- ו , 1.  הוהי -- ךיהלא הוהי 109 9,

 ושרי -- עבשנ 22.

 תא 94+



 29 ו 2%

 רשא !ערה תראו תומה תאו בומה תאו שייחה
 תכלל% ךיהלא הוה' תא הבהאל זכויה ךוצמ יכנא
 תיברו תייחו ויטפשמו ויתקחו ויתוצמ רטשלו ויכררב
 קדמש אב קדתא רשא ץראב ךיהלא זדוהי ךכרבו
 זרחדנו עמשת אלו ךבבל קדנפי שאו :! התשרל
 יתדגה :! שתדבעו שירחא םשיהלאל ;ריוחתשהו

 לע סכימי ןאכיראת אל ןודבאת דבא יכ זכויה שככל

 המש אובל ןדריה תא **רבע התא רשא המדאה
 זראו שכימשה תא שוויה שכב יתדעה : קרתשרל
 הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו שכייחה ץראה
 הבהאל : ךערזו התא היחת ןעמל סשכייחב תרחבו
 אוה יכ וב הקבדלו ולאקב עמשל ךיהלא הוהי תא
 עבשנ רשא קדמדאה לע זרבשל ךימי ךראו ךייח

 ! סשכהל תתל בקעילו קחציל סכהרבאל ךיתבאל הוהי

1 

 ךליו

 לכ כא הרלאה .םירבדה תרא רבדיו הדשמ ךליו
 הנש סכירשעו האמ ןב סכה*לא רמאיו !לארשי
 קדוהיו אובלו תראצל דוע רכוא גל סויה יכנא
 ךיהלא הוהי :  הזה ןדריה תא רבעת אל ילא רמא%

 קדלאה םשיוגה זרא דימשי אוה ךינפל רבע* אוה
 רשאכ ךינפל רבע< אוה עשוהי* שכתשריו ךינפלמ
 ןוחיסל השע רשאכ שכהל הוהי השעו : הוה רבד
 ; שכתא דימשה רשא זכצראלו ירמאה יכלמ גועלו
 הוצמה לככ םכהל שכתישעו, פכינפל .הוהי יכנתנו

 לאו וארית לא וצמאו וקזח : םשכתא יתיוצ רשא

 קרשרפ

 כ

223, 248. 2%2, 2%, 200, 286, 0. 

 19. יתדעה -- יתדיעה 6,108, 167, 193, 283 -- תודעה +.

 תרא -- תרא דבא יכ 69. | םפייחה -- תכייחה תאו ה גל
 םביחה םכייחה +. [-רומהו 55 17ז -- תרומה תראו 6

 םבייחב -- יי טק. 4 4 הייחת ף, 0.

 20. עמשל -- עמשלו 18, 8% -- עומשל 69. | ולוקב 4
 60, 81, 95, 106, 107, 136, 167, 264 : קענתס 4. ךרואו 7.

 181,226,260 ; קז!םס 155. מי + תבשל א 82 -- תבשלא"

 נז.  הוהי-- הי 199. ךיתובאל 13,152, 1ְסָב- | קחציל ,%-
 םכהל תתל ,. : 2

 1. ךליו עסא תוג]סז, 65 0תמ4ב ; 102, )1 -- 0]24;: 80

,278 ,271,277 ,260 ,984.95,125,129,170:177.191 :69:75 
 283, 284, 280, 00 1 - | תג]ט[0. 161 -- , 4 תא ,זֶס

 2 ז-ךא לכ 86 -= לכ תא 5% 5: 19: 69: 84, 89: 129 2

 185,191, 206, 360, 1890; םטתחס 72. םכיירבדה 4.
 הלאה -- הלא 5 -- ,-

 2. רמאיו -- רמאיו ןכ זֶלָב:- 4 םכהלא -- םכהל 4,186 ---
 םכהילא ף, 81, 10, 111, 146, 101, 4. האמ -- הנש האמ

 182. | הנש -- תנש 167. | םבויה , 4 דוע , 6, 109,

 אובלו -- אבלו 4: 9, 17: 60, 80, 81, 84,107,108,111,120 2

-- 689 ,260 ,253 ,167,168,170,193,196 ,158 ,150,151 ,126 

 אבל גסְס. - רמא , <. ילא \ 95- רובעת זָב : קזנמוס
 3. רבע אוה --ךלהה 1:07. | רבע 1*--רבוע ף, 18, 136 7.
 דימשי =- דימשי ע 17 -- רימשיו 80. | תא , 191. | יונה ,4

 הלאה -- לאה 132. % ךינפלמ -- ל ,109. ,  םכתשריו -- ת , 4
 -- םכתשיריו 10, 152, 167.-- התשריו 1סצצ6 4 רבע 2%--

 רבעה 144, 150 -- רבוע 4 ךינפל 2*-- ךינפל פל

 הוהי -- ךל וו.

 4. טבהל . 79 -- ם2 69. = ןוחימל -- ו , 7
 80, 80, 95, 101, 7 108, 109, ו, 170, 18

 ג 80 191, 196, 226, 23 ; קזוומס 3, 81 -- ו קנווס ן 2-- ןחיסל

 ךלמ ווז -- ןחסל 1ֶפס. | גועלו -- געלו 191 -- אאאאאא גועלו
 9 - ע 85 ירומאה 167, םכצראלו , 1

 רימשה -- ' . 10 - טק. ג 4 םכתוא 4

 5. הוהי -- לא הוהי 150. | םכהל -- שככל 9.
 1% יתוצ 264-

 רשא פופ

 5 שי.

 -- ה ההר הההה 16

 תכללו - ----- רדר הדד
 = - 7777 ד חה ד !תוצמו וקח - - - - - -

 ₪ 2 44 הרשה חד 5-7 ה ה ל

 ו. 18

 = - - - [וכראת - - 0777777 ז
 - -- ההד שכירבע שתא - - - - - -

 ו 9

 וו... 20

 ו - ולוקב - - - - -- 7777

 :םכל -------7-ד הררי רחד

 יי תי] יז

566\10 1.601% 1. 

 - ₪ -ח ד חה חח חחח ְְ 7 חד 1

 ו - םהילא ------772

 ---ררררירדרדרררדדהח הפלה 3
 -- ---רררררררהר ה חהח רבעה - -
 --ה ההד רבעה - - עשוהה = - -- 7 7-

 - - - דד ח ד הרה ה ה ה ד - 4

 2 2 ₪ = ד הן ה ְ' ד ד 5

 ה ו 2 2 =ו5 ם ה 7 - הו 6

 1 0 1 10 א 5. +

 ס

 זצ. םכיחה 7.
 . תכללו -- ו, 61, 62, 66, 127, 183, 221, 670. | ויתוצמו ויקח
 ויטפשמו ₪ ויקחו ויטפשמו ויתוצמ 9- התא -- תא זק.

 זג0 6. אב --הב 61. המש -- המש אא 4.

 18. רשא , 2-

 19. תרחבו -- תועבו 62.
 20. עממשל -- עמשלו 61, 6%, 66,127. | ולקב 64. | הקבדלו --

 הקבדהלו 61, 62, 65 66. 1 1-

 2. םבהילא -- * . 64. | אובלו -- אובאלו 127,183.  רמאה -
 ה 8

 1. רבעה 1%--ה \ 64. | אוה 2"--אוהו 27. | דימשי -- דמשי
 62. - םכיוגה -- םבויוגה 127- | עשוהי\ --עשוה טק.ז4 14

 הבה <> =- ה .
 " 6. וצמאו -- א נק. ג 1. %
 ו

 אתעפתב

 ז 6. ךינפל -- ינ טק. 48 144. | םכויה ךינפל טק. ז4-
 זררא םכויה -- תרא םבכויה תרא 0, תראו בוטה , 14

 תראו 7"2- ,1 ראו 2" 5 ואו ה 7.
 נא דס --י 251. | יפרחב תכלל 188. תבל =
 תכללו 5,108,190. | ויכרדב טק. 8. %- רמשלו -- ו ,8
 -- רומשלו 3. = ויתיקהו 13,181. | ויטפשמו -- יטפשמו 1:
 תיחו :8. | תיבירו 12. | ךיהלא 2%. 6 | אב --הב 13 --

 אאב
 17. ךבבל ,150. | עמשת -- עמשי 7%. | ץירחדנו -- תחדנו
 תחכה 1פָג- תיוחתשהו -- םכהל תיוחתשהו 109 -- תיו ,69-

 םכירחא , 5-
 18. שככל 00. 8 99 -- כ 02.18 150. | םבויה 24.

 ןודבאת -- ו , 107, = אל -- אלו 9, 75: 181, 248. | ןכיראת --
 ןופיראת + 5 106,107, 108, 109, 2 6
 2 100,021 00 0895 כ קנותס 81 = 7
 94: קממס 171. םכימי ,193- | המדאה -- ד ,- המדאה

 התא רשא [גק. 4. 1: התא , רבוע 167, 60.
 אובל , 104,107, 109 -- | 1:5: 917.10 69, 81, 8
7 ,,, ,167 2 ,+ 1 



 ו: 1

 .ךמע ךלהה אוה ךיהלא הוהי יכ זכהינפמ וצרעת
 רמאיו עשוהיל השמ ארקיו ! ךבזעי אלו ךפרי אל

 אובת התא יכ ץמאו קזח לארשי 'רכ יניעל וילא

 זכתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה לא הזה שעה תא

 אוה הוהיו .: שםתוא קדנליחנת התאו שכהל תתל

 ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע היהי אוה ךינפל ךלהה

 קדרותה תרא השמ בתכיו : תחת אלו ארית אל

 ןורא תא םכיאשנה יול ינב שכינהכה לא הנתיו תאזה

 קרשמ וציו !  לארשי ינקז לכ ראו .קדוהי תירב

 הטמשה תנש דעאמב םכינש עבש ץקמ רמאל שכתוא

 ינפ תא תואראל לארשי לכ אובב : תוכסה גחב

 הרותה תא ארקת רחבי רשא ?םכוקמב ךיהלא הוהי

 םכעה תא להקה ! םכהינזאב לארשי לכ דגנ תאזה

 ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ףטהו וכישנהו כישנאה

 זככיהלא קדוהי זרא ואראיו ודמלי ןעמלו ועמשי

 םכהינבו : תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו

 קדוהי תרא ;דאריל ודמלו ועמשי ועדי גל רשא

 המדאה לע זכייה שכתא רשא כימיה לכ שכיהלא

 !: קרתשרל קרמש ןדריה תרא םירבע שכתא רשא

 ארק תרומל ךימי וברק ןה קרשמ ללא הוהי רמאיו

 השמ ךליו ונוצאו דעומ להאב ובציתהו עשוהי תא

 להאב הוהי *אר'ו ! דעומ להאב ובציתיו עשוהיו

 !: כהאה חתפ לע ןנעה דומע דמעיו ןנע דומעב

 כקו ךיתבא שע בכש ךנה השמ לא הוהי רמאיו

 אוה רשא ץראה רכנ יהלא ירחא הנזו הזה שנעה

 רשא יתירב תא *רפהו ינ*בזעו וברקב קדמש אב

0: 

 לאו - ו. + לארשי -- לארשי ינב 2
 ז6. םכתוא השמ (טק.ז8 9. | םםתוא -- ו 2 4%
1% 1 11, ,84 ,81 ,80 75 :60 

 176,186, 253, 260, 264, 300, 688, 689.  דעמב --דעומב 1, 252

8 ,1089 ,107 ,5( ,84 ,80 :60,75 ,18 ,17 ,6 
 193,196: 232, 251, 253, 260; קזנתס 81,103, 2%2 -- דע הנק.

 תג. 2. הטימשה 4, 0, 80, 84,107,120,181,193.  תובסה--

 רך דוד 80 109,136, 158,193 ; 106 172 -- תוכוסה

1 

 זז. אובב --ו \ 4.6, 9, 17. 60, 81, 84, 94,103, 17 7

; 68 ,68 0 ,111,120,112,136,150,167,181,186,101 

 קצומס 172,177 -- אובכ ץאגתס ףְפ- לכ 17-- לא 5 ינפ

 69. רחבי -- הוהי רחבי 128 -- ה (טק.186 136. ארקת ,.
 םכהינואב , 1 --ז ק.4- 7.

 12. םבישנאה -- ה ,(+ ףטהו -- ףטהו ישנהו
 ךירעשב , 152 -- !סז₪ ךיברקב 18. | ןעמלו ועמשי , 167 -- %
 129. | ועמשי -- אועמשי 152. = םבכיהלא -- םבהיהלא 8%
 89,10ְק, 111,1%2,186, 103, 260, 264, 00 ; קזותס \ -- םטמש

 םכיהלא 4. | תושעל ,150 -- ו ;18. | לכ תא -- לכ הוהי תא
 0 הרותה פופ 6.

 13. םכהינבו -- םככינבו 106, 109, 25333 קזנתס ,8 ;

 !סז66 81. ועדי , 109,196 -- םכויה ועדי 189.  ודמלו -- ודמליו
 80 ; 6 193. | האריל ,18. | תא ;1%2. | םככיהלא -- כ ,
 18 -- םכהיהלא 17,152,684'ם.  םכימיה , 17.  רשא 2% 107.

 םכתא רשא המדאה לע םכייח , 6,16.  םכירבוע 167. 9
 םכירבע 88 התשרל (טק.ז45 זֶקָג. | המש -- המש אבל

.4 ,126,181 

 14. תא -- לא

 173 -- ת קזותס 1ו 0
 ובציתהו -- בציתהו 11 -- ובציתיו

 דעומ -- ו, 109 -- ע טק. 84% 4.

 ונוצאו 6185 129 -- ונצאו 81. | עשוהיו , 75. | דעומ -- ע 4.
 8 4. דעומ - - - - - ונוצאו , 10.

 1%. הוהי -- 5 טק. 84: 2. להאב -- דעומ להאב 75, 4,
 95,100,120. - דומעב -- ו , 196. 236 -- \ 84. | ןנע -- ןנעה
 18. | דומעיו 120, 167. = דומע -- דומעב 17--- ו ; 69. = ןנעה

 -- ה 109 4 לע ,107,190,1פ1 -- 00.4. 152--לא

 601,602,1%%. - להאה -- ץראה 2
 16. בכוש 108,167 ; קזותס 128. | ךיתובא 11,152. | הזח \

 18.69.  יהלא , 6,128 --' 170.  וברקב המש אב אוה רשא
 1909 אב --הב 4. ינובזעו רשא 2" 4.
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 וכ 2 = ואר"ו - -- 77-77 -ד

 2 6-0 עשה רשא - - - - - כהיהלא

 ב הארו - - -- ההד דד

 כ ורפהו ינובזעו - - - *םש - -
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 7. לארשי לכ יניעל , 65. = איבת ₪ אבית 62. | םכעה --
 ן=רש הנ 2 הוה 6%. הנליחנת 61, 65, 127,183, 4

 8. אוה 2%-- אוהו 61, 65; 0.
 9. ינב ,7- םכיאשונה 6 1.

 11. ארקי -- ארקיו 263 0. לארשי לב ידע יש
 12. ךירעשב --' , 64-- ךכרעשב 127. | ואריו 63 110.

 הוהי , 333. םבכיהלא -- םכהיהלא 61; 233: 5%
 בהיהלא 42115 ₪4. 61. | ראזה -- תראאוה 7.

 ז 4, ארק -- ירק 62 -- הרק
 16. האריו -- ה". ,2-
 16. םבע ,127.  ךיתובא 1.

 הב 62.  םכש -- המש ;, 4

 62 -- וריפהו 5.

 ל-727[

5% 

 לע - לא 114
 הנמ -- האנו 127. אב -

 ורפהו -- וריפיהו

 א קם.

- 

 6. וארית - - וקח טק. ז8- 0. וצמאו , 69. | לא -- אל
 191. וארית --י , 19, 90,107, 109,157. אלו 55 6
 וצרעת -- וצרעת וזופחת 95. | יכ -- רשא 129. | ךיהלא ,.
 אוה ,181.  ךליחה 69,129,167,181,196,237.  ךמע--ךינפל

 4. ךבזעי -- ךיבזע 13 -- ךתיחשי 95, 5.
 /* ו 7. השמ -- השמל 181.  עשוהיל --ו \ 81,100. | אובת ,

 242 -- ו! 1: 5: 7% 1 8, 80, 107, 1089, 2

 136,167.168,170,178,193, 233, 689 -- איבת 6.
 ץראה -- ה ,760- עבשנ -- תעבשנ 1. | הוהי , 15.  םפתבאל

 82 -= בתובאל 18 152,175, 219 -- שככתבאל 10766 4

 הנליחנת -- * ,, 175 -- הליחנת ו -- הניליחנת 69 --* 6.
 תכתוא -- וב 1: 42 6: 9:13:14: 15:17:18, 69: 75, 80, 81,
6 150 ,136 ,107 ,99 ,9% 

.0 ,688 ,200 2 2322 :193 ,180,190 ,186 
 8. ךלהה -- ךלוהה 13, 6,108,129 1 196, 232, 4

 249 -- ךמע ךלהה 150 -- ְך 0ְת. 146. 152 -- לה, טק, ג

 ךינפל ךלהה -- ךינפל ךינפל 173.  ךמע היהי אוה ךינפל < ךמע
 ךינפל היהי אוה 152. | אלו 1%-- , 196 -- 558 6. | ךיבזעי

 אל.= לא 152, 368. אלו ₪ לאו 152,368. | תרחת -- תרחית
 2234 -- תחאת 6. - רחת אלו ארית אל ,7-

 9. בותכיו 3. = תאזה , 5.  הנתיו -- הננתיו 129. לא ,%6.
 יול --יולה 4. | םביאשנה --ינב םביאשנה 111 -- םביאשונה 2

 283 -- םביאישנה 193. | תרא 18."2. | ןורא 2



 ג תפעתאת. 1
 שכיתבזעו אוהה וכויב וב יפא הרחו |: ותא יתרכ
 תרוער והאצמו *לכאל קדיהו עכהמ ינפ יתרתסהו
 ןיא יכ לע א*לה אוהה זכויב רמאו תורצו זרובר
 רתסה יכנאו ! הלאה תוערה ינואצמ יברקב יהלא
 רשא הערה לכ לע אוהה וכויב *%%* ינפ ריתפא
 ובתכ קרתעו =! םפירחא שכיהלא לא הנפ יכ השע
 לארשי ינב תא הדמלו תאזה הדרישה זרא שכל
 דעל תאזה הרישה יל היהת .ןעמל םכהיפב המיש%

 יתעבשנ רשא המדאה לא ונאיבא יכ : לארשי ינבב

 עבשו ילכאו שבדו בלח תרבז *%*%+ *%% ויתבאל

 ינוצאנו טכודבעו םשכירחא םכיהלא ללא קדנפו ןשדו
 תוער ותא *ןאצמת יכ היהו :יתירב תא *רפהו
 יכ דעל וינפל תאזה הרישה התנעו תורצו רובר

 אוה רשא ורצי תא יתעדי יכ וערז יפמ חכשת אל
 יתעבשנ רשא ץראה לא ונאיבא שכרטב םכויה השע
 שכויב תראזה הרישה תא השמ בתכיו 1%
 עשוהי תרא וציו : לארשי ינב תא הדמליו אוהה
 ינב תרא איבת קדתא יכ ץמאו קזח רמאיו ןונ ןב
 היהא יכנאו שכהל יתעבשנ רשא ץראה לא לארשי
 הרותה ירבד תא בתכל השמ תולככ יהיו :ךמע

 שכיולה תא השמ וצו :  שםמת דע רפס לע תאזה

 רפס זרא %חקל :!רמאל קדוה' תירב ןורא יאשנ
 הוהי תירב ןורא דצמ ותא שכתמשו קרזה ץדרותה
 תא יתעדי יכנא יכ : דעל ךב שש היהו שכיהלא
 זכויה שככמע יח ינדועב ןה השקה ךפרע תאו ךירמ
 ; יתומ ירחא יכ  ףאו קדוהי שכע םכת*יה שכירממ

 ע

 תוער ותא 00.85 120. | ותוא 7.
 הרישה -- הרישה תא 1 4

 --ו פעל 0 ל
 2 רשא ורצי 5:5 +.

 רשא -= רשאו 1:

 םכתבאל 5.
 22. בותביו 6, 167, 260. | הרישה -- הרישה דרותה זז <

 ש וטק21ג 5." יאוהה םכויב | 104,110,190.  אוהה 4.

 הדמליו -- ה , 170. = תא 2" 28 84 -- לא -

 23. לארשי -.(12) -- וצו 51 14. וצו, 9. תא 0
 162.  עשוהי -- ו ,109. | ןונ ,152. | לארשי ינב -- הזה םכעה

 101 -- 04 7. לא קומט תרא 4. תבהל , 5.
 ךמע < - - - רשא 7.

 24. ז-רולככ -- ו ,18, 80, 10ְס, 248,260. -.השמ ,%

 פותכל 1 7 95, 108, 125, ,,

 167,178,181,190,232,61ף3 קונמס 83.  ירבד , 4 --ירבד לכ

 1%2.  הרותה , 69-- הרישה 18.15%. | תאזה ,196. רפס לע
 16% םבמות 13, 14

 25. השמ -- השמ אתא 71. תא השמ < השמ תא 0,

 םביולה -- םכיולה םכינהכה 107 -- םכייולה זָג.- | יאשנ -- יאישנ
 ןורא -- ןורא תא 1 ---

 התנעו -- ה

 תאוה , 69. >> וינפל ,9)9

 יפמ -- ינפמ 94. | ורצי תא
 םכויה השע אוה רשא 4.

 השוע 1891, 4 יתעבשנ -- יתעבשנ

 ןוראה 109 -- ןור טק. ץג=

 26,2%. הוהי -- (זס ) - - רמאל ,-

 26. חוקל 2337 : 4066 126. | הזה הרותה [גק.זג[ 8. | הזה

 -- תאזה 8ז,1ף1 ; קזומס םבתמשו -- םכתרמשו 129 ;

 10186 ותא -- ותוא 167 -- םכתא - ןורא , 4

 ז-רירב , 109. | םככיהלא -- םככיהלא םככילא 107 -- םככהיהלא
 14 -- הלא טק. 4 ךב , 192 -- 0766 שככל +.

 27. יכ 1%-- ערי יכ זו תרא יתעדי יכנא יכ טק. זג% 1.

 ךיירמ 109. = ןה . 13, 84. | ינדועב -- ו \ 1: 4.5: 9

: 61% ,260 ,253 ,2390 ,168 112 ,129 ,10 ,104 

 תטתס )4 -- ונידועב 13, 193, 227 -- ינודעב 16 -- ד ,7
 ונידעב קנווס 6 -- * טק. 35 םכויה , םכתייה
71 .985 ,84 ,80 ,75 ,18 ,17 ,16 ,14 :9:13 5065 10 

 108,וסְס,120,032,10,111,12% ,,,

 196, 22%, 226, 244, 240, 253, 256, 260, 282, 61 ; ץזותס 14

 252 ; [0:6 2 םכע -- תא 71. ףאו -- ףאומ <.

 יתומ -- ו ,\ 69, 80, 10, 170

 | 84,129 -- ישאנ 13 -- 'אשונ
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 -- 7-77 הלכאל "הו-----777--
 [- >-- אולה" == שיכ 2

 פא בו = יבוש שו 2 ₪ 46" כח 4

 = ה הרה רד ה ה ד זכהמ - - ריתפה
 = - רוב 70 וש ה ד לש ונפ יכ ושע

 ו רה לש א שכ%יפב המישו

 ---ררדררדדדה םכהל תתל - - - -

 ו יד קטפבמת וכ =םו₪ = - חח ורפהו

 22277 המדאה לא ---- -77-דדדד
 ור ו 0 - הר רי דה : ויתבאל

 [([:'-|- - ןתפל-< - חת --רדרדרדה

 -₪ 2-7 דד ריויודודחחח סתיה - - - -

 5 ג ג. צג ₪

 17. הרחו -- ה 18. | םםיתבועו -- * 62, 670,6%. | ויהו -
 ינואצמ -- ו ,-

 ריתפה -- רתסא 127 ---
 ַן 2% (טק. ג 4

 18. רתפא -- רתפה 127, 594-
 ריתסא 1

 1:9. המישו -- ו , 7: 104.
 20. ונאיבא -- וניבא 62. = לבאו--ו ,7-

 62.  וריפהו 2.
 21. הרישה ₪ הירשה 1:

 26. דיצמ 4-2

 ל ----------------------------------

 פפא.

 םביפב -- םבהיפב
 םכודבעו < םכדובעו

 24. איבת ₪ אבית 1.

 .27. ינדועב -- ע , 2.

 זך. 00. ,22. - הרחו -- ר 4 5 כב ,
 460, 050 2. םבותבועו =-* 4 18,132,136--,108. יתרתסהו

 == יתרטהו 1ףז. | םבהמ ינפ -- םבכינפ סב. |. םכהמ , =.
 פכאל -- לכאל אל 129 -- לוכאל 108. | והאצמו --והאצמו ואצמו
 1סֶד -- והואצמו ף, 69. 84,108,167,181, 688. | תוער -- ו 4
 -- תוער תורצ 69. | תובר תוער < תוער תובר 17. | תובר--

 ו,4--ב ₪27.46 82.  תרורצו , 60. אלה אוהה 1.
 אולה 99, 16- לע 9- יב -- יב ןכ 17 -- ןכ 06 75

 ןיא ,110. = ינואצמ -- ו ,13, 17,129, 150, 248, 264. = תוערה
 -ו. 40.

 18. רתסה -- רתפסא ריתסא -- ' \ 75:193: 253. =

 אוהה םבויב ינפ ריתפא 00.36 פ. | םבויב , 196 -- םכויב םכהמ
 60 : קס 8. | אוהה םכויב -- םבהמ 190. = אוהה --ו
 לכ 0 רשא -- הערה רשא 4.  יכ השע טק. ג 4.

 השע -- ושע 684 'ם. לא ,193 -- ד לא
 19. התעו --ה , 193. | ובתכ ,181.  םבכל 109. תא ו"
 ,150.  הרישה -- הרישה תא 186: קוס וֶסָ-- | תא הדמלו
 המיש לארשי ינב 0.18 1%6. | תאזה -- (9) - - הדמלו ,

 616. | לארשי -- ל .18. | המיש ל יל -- טק
 99- ינבב -- ינב 107 -- ינבל

 20. המדאה לא 91 18ף.  ויתבאל -- ויתובאל 7%
 --םכתבאל 1,17: 69: 75, 151 -- ךיתבאל :זז.  שבדו בלח תבז
 1. | תבז -- תבז ץרא 293. \ לא 2", 151. | םבודבעו 7

 1ף0 -- םכודבעת קזותגגס =. ינוצאנו -- ינצאנו 0

 יניצאינו 1 רפהו , +

 21. ןאצמת -- הנאצמת קתותגס 100,111 -- ] קזותוס 4



 2 8 2 יש כ תת

 תשוב ₪ 2 שו יש שו ול*הקה זככירטשו שככיטבש ינקז לכ תרא ילא וליהקה
 בניב 002% כיב ב ע"ש=| 6 םיסנקפ םכב הדיעאו הלאה שירבדה תא םכהינזאב הרבדאו
 2 0 יתומ ירחא יתעדי יכ :!ץראה תראו שימשה זרא

 ו 2 א-ב וה יש יתיוצ רשא ךרדה ןמ םשכתרסו ןותחשת תחשה יכ

 2 בש ב2 4 קדתרקו - - = יכ כימיה תירחאב הערה םשככתא תרארקו שכתא

 7 2- ובו קרשעמב ופיעכהל ?קדוה' יניעב ערה זרא ושעת

 ב ₪ 2 יי יב סטיב 44 = יפשש -לארשי להק לכ ינזאב השמ רבדיו : (ככירי
 2 נופר בוי -ייב וש ! פמת דע תאזה הרישה ירבד זרא

 . 6 4 ₪ 70 אא.

 %ן0 8 זז[ וניזאה תקדשרה

 ל א 1 הרבדאו שכימשה וניזאה 1

 ו ! איפ ירמא ץראה עמשתו

 ו - 2 יחקל רטמכ ףרעי 2
 שה יתרמא לרטכ רזת*

 יל זכיריעשכ אשד ילע ס*%ריעשכ

 ו : בשע ילע זכיביברכו

 דפ ו ארקא הוהי ששא יכ 3
 : וניהלאל לרדג ובחא

 ולעפ שימת רוצה | 4
 טפשמ ויכרד לכ יכ
 *כוע ןיאו הנומא לא
 : תווה רשיו קידצ

 זכמומ וינב אל ול *תחש 5
 ! ללתלתפו שקע רוד

 תראז ולמגת הוהי ל 6
 שכח אלו לבנ שע

 7 התנא עס א 4. עפה

 1. הרבדאו םכימשה וניזאה 33.::1]סתופ. ז 3. = וניזאה טסא תג0]3, 6
 סזת4זג ; 102, 136 - 114]ס ; 1

.14 , --1' 100 ,286 ,284 ,281 ,279 27% ,277 :170,177,193 
 2. ףורעי 9,116. | יתירמא זָג. | םבריעשב -- םביריעשב 4,
6 ,1089 ,107 ,89 :84 ,75 :69 :17 ,16 ,9.13 ,6 
 1%2,167,181, 226, 260, 204, 681, 688 ; קוותס 1%% -- בירעשכ

 80 -- םכירעשכ 5, 101,111,151 14: תש

 ( == ב3 |ב)) == | = , הב = 9) = כ 25 |

 2: לדונ 8. 82 120,101, זמ, 220 280:260.)  ןניהלאל שש

 םםיהלאל 1

 4. רוצה 1:2: 3: 4, 5: 65: 8: 9. 13.14,15,16,ז7,18,10 67.

11 ,2 100 ,99 :95 :94 :80 ,84 ,52 ,82 :81 ,80 :75 60 

,,,,, ,,,10%,106,107,10 ,194 

 1 + 72 ,,,,, 

90%6,,, ,7+ ,ְ 1 

6 ,244 ,242 ,237 ,216 :214 ,211 ;212 ,22 ,22 ,210 ,199 

.208,300 ,295 ,293 ,2881 ,287 ,286 ,284 ,282 ,271 ,261,270 

 355: 389 4.2. 659 7, 681,682. | ולעפ ,152.  טפשמ ,זזמ)

 1%:.  הנומא--ו,18. | ןיאו--ו.18. | לוע --ע טק. 48 6
 -- לע 0

 5. תחיש 4 אל ול םק.ז4: 487. ול 076 אל 4

 אל . 69.  וינב קזומס םכינב סב -- וינ טק. 146 411 160.
 םכמומ --ו 2 9- | רוד --ו ,107- שקע -- עקע זָג- לתלתפו

 -- לותלתפו 9, 69, 167 -- לתלתפ וא 2

 6. הוהי לה -- הוהיל קך 19, 82, 106, 136, 158, 264, 7

 288 1, 2001, 615, 659 2 -- הוהילזה- 5, 8, 67, 69: 99. 42

-- 202 ,280 ,284 ,283 ,278 ,277 ,210 ,109,115,136,173,178 

 הוהיל ה 236,237:653 -- הוהי לה 6, 80.80, 9,107,108,
 129, 139,170,186, 270 603 --הוהיל ה 891,199

 223, 200, 264 -- הוהילה 9 6 17, 81, 94, ,,72

19 1 ,201 ,261,286 ,244,256 :242 ,214 :233 :212 ,191,210 

 681.  ךנק ךיבא אוה אולה , 69. | אולה --ו , 1 4 66 6

 :דעהלאל - - < - ובהו

 2 006 טיח ב ד 4
 א == 5 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ =

 ""לללסססססבתתתבת 1 -

 שמ | == 5 ₪5 ₪ ₪ ₪ = ₪
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 28. ולהקה -- וליקה 62. = םבבירטושו
 2. ןמ -- ןמאא 62. | התרקו -- התארקו

 1. וניזאה -- א , 4.
 2. לזאתו 127,193, 670. | 'תרימא 7:

 2 םםיביברכו -- שכביבארבו 4.

 4. יכ , 64. = הניהלאל -- וניהלאל 127, 363 -- ונהלאל 2.
 4. ויבכרד -- ו

 םביריעשב -=

 ירייה קהה 7 2-0

 התעכפעתב

 28. וליהקה -- תא וליהקה 109 -- םכתרסו ןותחשת תחשה יב
 וליהקה 197. תא 1" 17,107, 167,181,260,204. ינקו , 0

 80 -- םבכינקז קמומס 4 -- ישאר 5, 80 חגז8. 107, 10) -- ישאר

 ינקז 84. | םככירטשו םככיטבש -- םככיטבשו לארשי 4%.
 שככירטשו , 18% -- םככירטושו 1 םבהינואב ---

 םככינזאב 12,189, 3 181, תא 2"-- לכ תרא 5 5

 136,181,260 : קונוס 9.  הדיעאו --ו,152. ץראה ---םכב

6 
 29. ירחא --ירחא יב :ז:1 -- יי טק.185 82.  יתומ - ו 9,

 ןותחשת -- ןותיחשת 12 42 9, 13, 17, 69, 80, 84, 95. 99; 4
12 ,237,244 ,10,111,120,116,150,167,170,181,103,196 

 253, 282, 283; קתומס 81,,2 ; 066 94 -- שת טק. ג

 יתיוצ -- יתוצ 264 -- תוצ 13 -- יתיצ 129. | םָבכתא תארקו ,

 191,102.  .תארקו =- ר 212 --יתֶארקו 2. הערה , 5%

 84 -- הערה לכ תא זז. | יכ 4" קוס ןכ 120. תא
 104,109. ערה תא -- רשיה 84. | ערה -- הערה 69 -- אערה

 89,170.  הוהי -- ךיהלא הוהי 1. = ופיעכהל -- י , 178 --ו
 81. - השעמב -- השעמב 107 ; קזותס 109. | םכבידי -- םככדי

 | 13,108,120,15%, 271, 282 -- םבהידי קזנתס 100 ; 10176 84--
4 .46 ,180 

 30. לכ ; 69- | להק -- תרדע 2393 תטת6 227. | ירבד , +

 הרישה -- הרותה 4 םכמת -- םכמות 9 -- 00, 84%
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 ךנק ךיבא אוה אולה
 : ךננאכיו ךשע וה

 . שסלוע תומי *רכז 7
 רדו ראד זרונש וניב
 ךדאגיו ךיבא לאש
 :ךל ורמאיו ךינקז

 םכיוג ןוילע ל*חנהב 8
 םכדא ינב ודירפהב
 שכימע תלאבג בצי
 : לרארשי ינב רפסמל

 ,7 7 מע הוה קלח יפ |.
 ! ותלחנ ללבח בקעי

 רבדמ% ץראב והאצמי 0
 %%ןמשי %%"כל' והתבו
 והננובי% והנבבסי
 : וניע ןושיאכ והנרָציא

 ונק ריעי רשנכ 1

 ףחרי וילזוג ללע<
 והחקי* ויפנכ שרפי
 ?ותרבא רע והאשי

 ונהנ!"'דחב-קדוה* " 2
 ! רכנ לרא ומע ןיאו

 ץרא* יתומב לע והבכרי 3
 ידש תרבונת **"לכאיו

 עלסמ שבד וחקניו
 ! רוצ שימלחמ ןמשו

 .ןאצ בלחו רקב תאמה 4

 תעפתב

 ביצי 200, קמתוס 8:1. | םבימע ,1.

 לארשי ינב פק. 14" 4
 9. הוהי פ 158 -- ,507.  ומע --ומע תא 6, 109 -- +

 לכח -- לבחנ 304 -- א% לבח 6
 10. והאצמי -- והואצמי ץראב -- ץראב םכירזב

 רבדמ --ר ,136, .והתבו -- והותבו 9, 13,167, 181 --- והאתבו

 4. לילי 108,100,167,18ז. | ןמשי -- ןומישי 177

8 0 ,253 :193 6 ,,108,100,111,120 

 -- ןומישי 1 2, 0 4 9 755 4 99: 2 6 2 16 226,

; 615,680 ,300 ,203 ,284 .270 :251 .247 :244 :239 ,237 ,232 ,227 
 תונגזמס 155 -- ןמאשי 4, 128 -- ןומשי 80 ; קחתםס 8ז. | והנבבסי

 --ה , 1 --והנבבפי ופי 189 --והנבבבוסי קזוס 167 --- והנבבוסי
 4: 6: 9: 1171 31 251,293. | והְננובי , 17 --

 והננבי 1: 4: 5: 9, 15. 16, 75; 80, 81. 89 ,,,2

29 ,237 :232 ,7 ,226 ,196 ,168,170 ,55 1 72 

 247, 253, 681, 680 -- והיננובי 69. = וחנרצי -- ה , 1 -- והנרציו

 244 -- וחנירצי 69. = ןושיאכ -- ו , 1, 223, 226, 240 --י ,

 זז. ריעי -- רעי 17, 69. = וניק 167 ; קזנתס 170. לע -- לַעְו

 6. כ ויל זו 9: 15: 17: 75, 80, 95, 109. 2 1

 150, 186,11,193,196, 237. 4 252, 61%, 681,688. שרפי

 -- פורפי 13 -- שורפי 80,108, 688. = ןיפנב --י . 150 --

 והחקי \ 24. והאשי -- והיאשי 69 -- והאשיא 81 -- שי קב
14 

 12. דדב -- דרב 107. | וניחני 1.

 1. והביכרי 4, 1316. ,1,ָ,%

 153: 167, 181, 220, 244, 200, 681 ; קזומס 172. | יתומב -- 4

,107 ,104 ,99 ,.75,80 ,60 ,13,16,17,18 :4:9 

,21 ,232,237 ,27, ,:109,132,150,167,168,170,18 

 244, 252, 253, 278, 300, 6% הריתי 'ו, 681, %) 9.

 ץרא ,157. זרבונת -- ו , 17, 69, 109 -- תרובונת ,4

 167,181, 681, 688; קזומס 80 -- תבותנ 84 -- תאובת 226.

 ירש , 6. והקניו -- יהקנאיו 236 -- והקיניו 13, 7%, 80, זס,

 ן11,120,112,152,167,181, 253, 201, 14 עלסמ , 180 -

 עלשזכ קזותגס 1.

 13:14. םכע -- (10) -- ידש טק.

 14. רקב תאמה , 80. | תאמח -- א , 196 0.
 ָבלח םכע ןאצ , 17. | םשע ו"-- םםא

 רפסמל טק. 18- 1

 רקב 9.

 בלח < לבה

 5 ש ד אאאזז.

 טבגת1₪ סע: א.

 %ת

 8 ג.

 ! ךננוכיו = - ₪ ה /5- -

 - ההרה 7 תמו ורכז 7
 - - = רוד תראנש - - -
 ךדיגו - - - - ד -- - -

 ₪ תלזמנ - - = =

 בקעי ומע הוהי קלח יכ 9

 ; ללארשי ותלחנ לבח
 רבדמה - - - - והצמא* 6

 והנמשי תרוללהתבו
 והננאביו - - - - - - - -
 -- ןאשיאכ והנרציו

 - ד ה ראס - 0-70 גג
 - 7-7 - - ---לעו
 והחקיו - - - - - - - -
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 -- םכתכיסנ 120. = ומקי 1, 4 60, 8,178

 2%2, 200, 203, 12 689. | םככרזעיו -- םככורזעיו 6, 2% 11

 226 -- םככורזעי 13 -- םכרזעיו קוס 81 --- םככרז טק. 4 2

 --!.107.  הרתס םכבילע יהי ; 69. | יהי 28 293. | םבכילע
 10166 םככלע 4

 39- ןיאו 1*-- ןיאו ה 17 --ן 0.145 107. | םםיהלא ,1

 היחאו תימא טק. 14. 102. | יתצחמ -- ית , 9 -- ליצמ יהימ ןיאו
 יתצחמ 69- | אפרא -- הפרא 13,294. ]יאו 2-4

 ירימ -- ודימ 5.
 40. אשא -- שא [טק.146 125. ידי, 6.  יתרמאו --י ,
 170. | יכנא -- יכנא ינא 18%. | םםלועצל ,,,
2 ,84,107,108,100,125,12,112,152,160,167,181,106 

 253:271,282,283, 288, 688 ; קעןתוס 168,170; 10706 1 4

 41. יתונש -- ו \ 1, 15.18. 95, 99, 107. 4%

 150, 226, 227, 601,681 ו 06 82 --',100. - שפשמב ---

 < יטפשמב 4. יהי ד- א 2 כקנ ,6

 32. ומל -- ל ,4.

 234. יתורצואב -- יתרצוב 62 -- יתרצואב 61 -- יתרצאואב 7.
 35- פדיא -- ;כידע 183. -- םכ7יע 334. | תודיתע - ו , 2.

 27. היא -- היה 1. 38. ויהי -- ויחיו 7.
 40. םבלועל 0,

 41. םישא -- בישה 61. | יאנשמלו ₪ ינאשמלז 61.

 אתה.

4 ,251 ,244 ,217 ,107,108,120,132,150,167,181,196 
 615,681 ; קוגותס זזג --ולכשא 9. | תרררמ -- תורורמ 4

 13 69, 108, 181, 681 -- תרורמ 84, 120, 132, 244, 0.

 = 3. םכינינת 9, 13, 14: 69: 75: 84, 107, 100, 120, 112, 2

 167,181,1912 252, 253, 681, 688,680: קזנתס 4.

 שארו -- שארו 4. = .רזכא -- וכ 10. 146. -

 44. אלה ,1%1-- אולה 1,5,14,15.17,189, 8758

270 ,278 ,277 ,249 ,244 ,237 :227 ,225 ,160,168,176,191,196 

 2894, 286, 100, 601. 2 602 ; תטמס 1. אוה , 1.

 סמב -- סומכ 1, 4, 0 13, 16, 17, 69, 80, 81 6% 10

.200 ,23 ,244 ,227 ,223,226 :196 ,120,112,167,181,193 

 681,689 : סע6 94 -- פ קמגס ן 136. | םותח -- ו ;, 6.
 יתרצואב -- ו \ 5: 6, 9, 80, 81, 109, 111, 120, 116, 150 9

;247 ,217 ,226 ,224 ,210 ,103 ,101 ,186 ,167,181 ,160 

8 ,681 ,603 ,601 ,100 ,289 ,286 ,284 ,277 ,264 :253 :252 

 -- יתורצואב 84, 152, 196, 260 -- יתירצאב 2 79: 73

.-%,'--112 

 35. םבלישו 167. | תעל קמומס ל ןגס, | בורק == רק ₪



 א 1. פפא. 7

 םכדמ יצח ריכשא 42

 רשב 'רכאת יברחו

 קדיבשו ללח שדמ

 ! בוא תרוערפ שארמ :

 מע םיוסברנגרה -* 3

 םפוקי .גירבע םכדשיפ
 וירצל בישי טכקנו
 : ומע ותמדא רפכו

 זראזה קדרישה ירבד "לכ זרא רבדיו קדשמ אביו
 קדשמ לכו + ןונ ןב עשוהאו תצוה םםעה ינזאב
 ! לארשי לכ: לא דלאה .שירבדה לכ תא רבדל
 רשא םשירבדה לכל סככבבל ומיש שה*לא רמאיו
 שככינב זרא םכוצת רשא כויה םככב דיעמ יכנא
 יכ ! תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל* רמשל

 הזה רבדבו שכייח אוה יכ שככמ אוה קר רבד אל
 שכירבע שתא רשא קדמדאה רע םשימי *וכיראתה
 השמ לא הוה" יפבדהה התשרל "החמש ןדריה תא
 ?כירבעה רה ילאי הלע "!רמאל חוה שכוה .םכצעב
 וחארי ינפ לע רשא באומ ץראב רשא ובנ רה הזה
 ילארשי ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ  ץרא תא .קדארו

 ףסאהו המש הלע התא רשא רהב ת*מו : הזחאל
 ףסאיו רהה רהב ךיחא ןרהא תמ רשאכ ךימע לא

 לארשי ינב ךותב יב ופתלעמ רשא לע :וימע לא
 םשכתשדק אל רשא לע ןצ רבדמ שדק תבירמ ימב|
 תרא קדארת דגנמ יכ :לארשי ינב ךותב יתוא
 ןתנ ינא רשא ץראה ללא אובת אל ;רמשו ץראה
 | : ללארשי ינבל

3 2 

 84,167. -  תרושעל , 157 -- תושעלו 10, 120, 150 4.
 לכ 8 הרותה , 2: :

 47. 1 60וזגסמ6 \'. 110086 11416 08ת0טז תטמו6סז] 60תותו3זטזה

 46 (268 ל106) 47: 48, 49 50, 51, קזס תטממסז55 47, 48, 40, 0
 לג, 52 0 אל 60.  אוהג ל | 1 קה 2 0
 1 רבדבו -- רבדו 0, הוה , 84,136 -- הזה אאא אא

 סל. | וכיראת 26 ןוכיראת 132.  המדאה -- מדאה 5ם.]גם.

 1. םבירבוע 129, 71. ןידריה 0.

 48. םכצעב -- םכצעב רבעב +. םכויה -- םכווה סל.

 4. ל 49 50 1 0710070 210717 0 2000 7-

 רה לא [טכ. 4 5% רה 1" 9 -- 5 4 רשא 1", 4

 וחרי ינפ לע רשא באומ ץראב רשא , 1.  רשא -- (9) --ץראב
 469. | רשא באומ ץראב , 140. = ץראב -- ינפ לע 9.

 רשא 128,178,"2. | וחרי -- זחירי 9, ז07, 120, 152, 181, 226
 106 8 -- חרי טק. צג 155.  ןענכ , 1. רשא 3%-- ץרא

 181. | ןתונ 84,167, 282, 284. | הוחאל , 181 -- הזוחאל 3.

 50. תרמו 5, 84,181. | התא רשא < רשא התא 80. התא

 ,9- הלע -- הלוע 120, 688 -- הלע רמע 9%- ףסאהו --

 ףאספאהו 6. לא 1%-- לא לע 109. ..ךימע--- + 775%

-22 2610 ,227 ,223 ,196 ,167 ,132,151 ,100 ,81,106 ,80 

 רהה רהב ,104. | ףסאיו (סח6 ףסאהו זוג -- ףפאתו 4
 1- לע , 15: 152,193.199. | םכתלעמ , 80 -- םכתירמ ו

 יב --וב 129,153. | ךותב יב טק. 8" 10%. - תבירמ -- ת

 0. ןצ -- ןיס 132 -- ןיצ 60, 80, 107,136, 167, 1

 260 ; (סזז6 5 רשא לע < לע רשא 6. לע. ב?
 אל ,18,111.  יתוא , 193 -- ו 1: 5: 6: 9: 15, 17: 69, 81,

16 ,167 ,158 ,11 ,150 ,12 ,128 ,10 ,108 ,107 ,9 ,80 

 213, 4 ךותב , 4.

 52. ץראה לא אובת אל המשו , 85. | אובת -- ו,
 17, 18, 69: 75: 84, 1077, 108, 109, 2 ז 0

 170,181,186,1ס3,210,253, 200,271,282,28-, 3

 615, 688, 689 ' קזותגס 82 -- אוב !טק. 8 1. ץראה 2"--

 ה ,109. .ינא , 107 -- יכנא 10. | ןתנ -- ןתוגנ 7:

 ו

46 

7 

2 

 01 א.

 5. כ 5

 או ₪ = א ב ₪ 12

 = - - [ראערפ - - - -

 צר דיאה רה +3
 שאקי 5 שר

 ₪ 0 %4תמדא - - - -

 ---הדדהד יה ה כ-2 כ
 ו ו ד יח %% תא רבדמ
 = = לב לע 2 = = - = הלא - = -

 = 2-77 תושעלו - - -

 ה  יצמ בובטמ 5-1 - = ןוכיראת

 וחירי - - - - - ----- 7 7 אבנ - - - -

 2 ₪ ₪ ה 77 5 כ
 2 תכי- 2-2 = ך%מע - -

 ה 2 - ₪7 דה - מע = =

 )2,222 - רה ₪ - 'ת*א

 צג 5 8 1:

 םברמ 1%-- מ טק." 1. שארמ -- שארמו 7.
 תערפ -- תחרפ 18ָג. | ביוא ₪ בויא 3.

 42. [רמדא -- תרמדאא 7.
 44. הרישה טק. 246. 4 עשוהיו -- ה ,1-

 45- א --- לע 299-
 47. קיר 61, 62, 183: +

 | ןוכיראת -- * ,1-
 48. הוה -- הז טק. 1

 ₪ יןה נק. 46.62. | ,וחירי -- וחרי 64 -- ויחרי 62 2
 הארו -- האארו 1. :

 50, המש -- ה ,7: 70.
 ף.ןצ-]| מק 145.

2. 

 רבדבו -- רבדבהו +.

 פרת

 42. ריבשא קזמס ריבשא 107. יצח ;פ. רשב לכאת יברחו
 כדמ 12 335 -- פא 14 םבדמ -- םכרו 225. היבשו

/ 

 -- היבשואא 12: תרוערפ -- ו , 1 00 7
 ומע 146 : (0%6 507. כד יכ טק. 80 111.  םכוק --וומ 43. ונינרה קזומס יננרה 5 --'.136,17ג.  ומע 1*--תא 437: 3 קצנתתס 4- בייוא 107-

.106 ,186 ,160 ,8 1 ,,,,ָ .75 ,69 2% - 681 ,603 ,602 601 ,100 ,200 ,253 :247 :244 :239 :232 ;227 
 רפכו -- ר טק.14-

 84, 5- עשוהו -- עשוהיו 1, 136, 196, 190, 411, 489: 5% 1292 יז רתוה ד םכעה ינזאב 518 120. םכעה --עשויה 44. תרא --לא 1ל. לכ 9,136,190. | הרישה -- הרישאה |
 | 46. השמ לכו ₪ק.14 9. | רבדל 1 -- ל קוממס ך 12. -- עשוהי 4783 !ס6 488.  ןונ ןב טק. 0. | 544, 5859 5899 615 5 זנותס 633 : (סתו6 35% 573 -- עשה 3

 לכ 1", %-
 הוצמ 10. = םעכינב -- םכהינב 264- רומשל 1% 688 ; קזותס 2 [0ע66 4. ומיש -- * . 9- יכנא -- יכנא 46. םבהילא , 69, 80, 1 84,10,111,167,173. 1

 נק. עץ(. 14



 6 58 מ שש ו:

 6 ה >> עת. זז

 .הברבה תאא >;דשרפ

 תא םשיהלאה שיא השמ ךרב רשא קדכרבה תאו
 רמאיו :ותומ ינפל לארשי ינב

 אב יניפמ הוהי 2

 ומל ריעשמ חרזו
 ןראפ רהמ עיפוה
 שדק ת%בברמ התאו
 ! ומל תד שא ונימימ

 זכימע בב*ח ףא 3
 ךדיב וישדק לכ

 ך*לגרל וכת שהו

 ! ךיתרבדמ *אשי
 ונל קדוצ קדרות 4

 ! בקעי תלהק השרומ השמ
 ךלמ ןורשיב יהיו 5

 זכע* ישאר ףסאתהב
 : ללארשי יטבש %דחי

 ת*מי לאו ןבואר יחי 6

 !: רפסמ ץתמ יהיו

 0(566 8 [זשב

 - דירר הרה 2

 ןארפ - - - --- 7-7 -
 - דד ה ד תובברמ ותאו
 ו ונ*מימ

 - - 9-7 7 בנוח בא 3

 = לכו
 ה
 - הרד 7 חד - ואשו

 יה שחש רו ןח דו 4

 --רררררדהרדה 5
 עה ה ה דו דוח ₪
 2 - ודחי

 - - 5 7 תאמ - - - -

 4 2 יו = = ו רמאיו | הדוהיל תאזו 7

 5 ו 8 הדוהי לוק הוהי עמש

 תנימתקכ ב = ונאיבת ומע לאו

 - ההד ד ביר ואדי ול באר וידי
 ו ! ;ריהת וירצמ רזעו

 5. צב הז א תפבתב

 שא -- שיא 11%. - תרד -- ד תק.
 2. ףא -- ף קוס פ 107. | בבה -- בבוה 69 8

 -- בבאח 237. וישודק 13, 2

 ךדיב -- ךידיב 13, 80, 125, 112, 167, 178, 242, 271, 282, 12

 < 288, 442, 482, 480, 678 - די טק. 145 434.  םכהו --ו ,4

 וכות 2 742 4 ךילגרל 1. 2 6, 9: 9 75: 4

,152.55 ,150 ,112 ,120 ,10,111 ,107,108 ,80 ,84 

,6 ,251 ,247 ,244 ,217 ,212 ,228 ,222 ,212 ,211 ,190 ,106 ,86 1 

.190 .4 389 ,388 .387 .367 :145 :335 :332 :325 :124 :203 
,481 ,450 ,471 :464 :459 :446 :443 :442 :440 :437 :435 :423 

 489 51, 601, 602, 603, 605, 611,642,6%1,678 ; קנותס 11)

 ו אשי -- השא 488, קענתגס .
 ךיתרבדמ --י , 166, 319 --ךיתורבדכ 31 7

 199 200, 124,190: 428, 442; 446, 486, 674, 678, 08: קזנתתס 1.

 4. הוצ הרות -- צ הר טק. 88 128. | ל הוצ טק. =

 השמ ונל פ88 10. - השרומ -- ו. 9.15, 18.60, 81,100,

 120, 151,170, 178,186, 212, 325. 335: 367. | תרליהק 6
.4 1076 3 674,678 ,103,196 ,10,129,152,155,181 ,84 

 5. ןורשיב -- ו . 9, 157 -- ןורושיב 6, 12, 17, 60: 80, 4. 9%

6 ,106,223 ,181,186 ,107,100,111,120,150,152,160,167 

 237: 244, 260, 335, 601, 603, 674, 678,680 --ןרושיב 1% 79

 2 04 ףסאתהב עצנתס ףסאתהכ 132 -- את טק. 18

 ישאר , 80 --* , 109.  םכע , 1ֶפָג,388. יטבש --ט טק.

 6. 0 , ויתמ - - - - יחי טק. 131. 01121185 74.

 יחי -- * 2? (טק.46 8. | תמי -- תומי לאו תומי 15% -- תומי 1
9 2 ,81 ,80 ,75 :60 .18 ,17 :4 :23 

,237 ,226 ,22% ,152,157.167,170,181,186,11,103,106 

 252, 253, 260, 674, 688, 68 ; קז!תנס 82,04,111,128,204, 2.

 רפפמ ויתמ יהיו--יטבש דחי םכע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורושיב יהיו

 רפפמ ויתמ : לארשי 107.  ויתמ טק. 184. 4
 7. רמאיו , 69 -- רמאיו לאו 193 -- רמאיו ש 18%. = לוק הוהי =

 -- הוהי לוק הוהי 106. | ונאיבת -- הנאיבת 226 --- וניאיבת 4.

 ויד 88 387. בר ₪6 ובר 204. | ול , 223.  רזעו -- ו , 74.
 היהת -- הייהת 1ס7 -- היהתא 422 -- הוהת 7-

 2. אב --הב 18. | עיפוה -- עיפוהו 197. = ונימימ 6%
 127: 333, 103 0. רד שא -- תרדשא 61 3 3

 11002. -- תודשא 7- /

 2. בא --ףא 311:.61,62,65:127,183. ךיתרבדמ -- ךיתורבדמ

 1,6%ֶפְד -- ךתרבדמ -

 5. ףסאתהב --ופסא תעב 364--ופסאתהב 333 -- ופפאאתהב
 6%.  ודחי -- וידחי -

 6. יחי -- יהי 61. | לא -- לאו 61, 62, 65, 127, 183, 197, 676-
 7. הנאיבת -- הניבית 62. = ביר -י

 זפפפב

 1. הכרבה תאזו 118. תוגנספ. 60. = תאזו טסא תו0%]4) 66 סח ;

 130-- 1ח8]סז ; 25 75 5 102,127 77

4 , -- 7 100 ,286 ,284 ,283 ,279 ,278 ,277 ,271 ,260 ,103 

 202.  הכרבה -- רשא הכרבה 129.  ךריב 5/0 ב

 לא קנתס לארשי --- ל .18:  ותמ 4, 9: 69 7 1

,111,120 

 2. ינסמ 260. אב -- א 0.145 6. | ריעשמ -- ריעסמ 1.

 עיפוה -- עיפוהו 1891. = ןראפ ,157. = התאו -- אתאו : 0
 19.75: 81, 84,100,120,150,ז51,1810דס0 226, 674-- ה טק.

 14 128. תובברמ 1, 5, 6, 13, 18, 75 80 ,0

2% (2 ,211 ,206 ,181 ,+ ,19 

:367 :359 :355 :324 :203 ,288 ,253 ,249 ,247 :230 ,228 ,227 
2 ,481 ,471 ,450 :443 ,442 :423 ,404 ,390 ,188 ,182 ,180 ,342 

6% ,574 :573 :571 .594 :562 :559 :554 :539 ;536 :616 ,499 ,486 
 588, 59, 601, 60%, 606, 60ֶד, 600, 612, 617, 618, 624, 636, 70

 678 ; קצועגס 2, 8, 18, 2%4, 121 ; [סע6 189 4 -- תבבירמ 4.

 שדוק 5,181,678. ונימימ -- וניממ ז1ז --ונמימ 193. | תד שא

 -- תדשא 1, 4, 5,18,1, 84,100, 1, 1,

 178, 186,18%, 100, 108 תוגז8. 190, 200, 210, 211, 228, 0

,1 28,288 ,201 ,262 ,240 ,248 .247 ,242 :239 ,236 :234 

.4 ,397 ,394 :193 ,165 :155 :110 ;122 ,121 ,420 ,318 ,306 
.* 659 :563 :459 :434 :413 :426 ,424 :417 :409 ,401 :399 
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 רמא יוללו 8

 ךדיפח שיאל ךירואו ךימת
 קרסמב ו*תיסנ רשא
 : הבירמ ימ לע והברת*

 ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמאה 9
 ריכה אל ויחא תאו

 עדי אל ונב תאו
 ךהר*מא ורמש יכ
 ! ורצני ךתירבו

 7 בקעיל ךיטפשמ ורו* | גס
 לארשיל ךתא*רותו
 ךפאב הרוטק ומישי
 : ךהבזמ לע לילכו
 הלה חוה ךרב
 .קרצרת וידי לעפו
 וימק שכינתמ ץחמ
 : ןומוקי ןמ ויאנשמו

 רמא ןמינבלא 12

 וילע חטבל ןכשי הוהי דידי
 זכויה לכ וילע ףפאחא
 5 : ןכש ויאפתכ ןיבו

 רמא ףסוילו 13
 וצרא קדוה' תרכרבמ
 'רטמ זםימש דגממ
 ! ;רחת תצבר שוהתמו

 שמש תאובת דגממו 14

 ! כיחרי %ש%רג דגממו

 1 10 א פפו

 1 ורמש -- רמש 4. ךתרמא -- ךיתרמיא 60 =
 ךיתרמא 80, 158, 18: 2 220, 260, 282, 283, 160, 148 ---

 ךתרמא תרא 486. | ךתירבו -- יי ; 388. | ורוצנ 0
 181, 212, 218, 188, 674, 678 ; (סעצ6 4.

 10. ורי 83,125.  ךיטפשמ --י , 237: 379, 674- ךתרותו --

 ךתרותו ךתרתו 18 -- 0.136 426. = לארשיל -- לא ,0
 -- טק.זג5 343.  ומשי ז3. | הרוטק 303 --ו 1 7

:249 ,213 ,206 ,151,157,159,170,178,180,100,193 

 474: 476: 482: 485, 489, 674 -- תרטק ₪6 35% -- רטק 6.
 ךפאב , 232 -- פאב 1, 0, 13, 18, 80, 84, )5, 10ֶקָ, 120

 211, 220, 260, 204 01 4, 260, 380, 386, 437: 472, 482 ; 1סע:6 4

 לילכו -- ;  488. | לע לילכו -- לעו 84 -- לע לי טק." 7
 ךיחבזמ 80, 220, 260, 360 ; קצוזתס 428 ג 1סצלפ

 11. ךרב -- ךירב 211, 489 : קז!תס 80. | וליח , 218.  לעופו
 9, 10, 120, 226, 678 -- 068 211 -- לע טק. 186 4 11 4

 וידי -- ודי 206. .הצרת (016 הצרו 401. | םכינתומ 674. | וימק
 --וומק 388. | ויאנשמו !סעו6 ןיאנשמו 254. = ןמ (סעוש ימ 4
 ןומוקי -- ןומקי 15, 18. 111,155, 199: 244: 52 383 -- ןמוקי

 1, 369, 388 -- ןומווקי 317 -- ןומוקי ק ןמ 4.
 2% ןמינבל -- ןמינבלו 12 165 206 -- ןימיניבל 200 -- ןימינבל
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 ושביל 0

 שי ש יי <

 ךיתיוצ אולה : ליכשת זאו ךכרד תא חילצת זא 0
 קדוהי ךמע יכ תחת ראו ץרעת לא ץמאו קזח

 ירטש תא עשוהי וציו :ךלת רשא לכב ךיהלא 0
 תרא ווצו קדנחמה ברקב ורבע !רמאל שעה גצ

 זרשלש דועב יכ הדצ שככל וניכה רמאל שעה

 תשרל אובל הזה ןדריה תא םירבע זכתא (םימי

 ;התשרל וככל ןתנ םכיהלא הוהי רשא ץראה תא
 עשוהי רמא השנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארלו 2
 השמ םשכתא הוצ רשא רבדה תא רוכז :רמאל 3

 קככל חינמ עפכיהלא קדוהי רמאל .קדוה' דבע
 שככפט עככישנ + ראזה ץראה תא שככל ןתנו 4

 רבעב השמ שככל ןתנ רשא ץראב ובשי םככינקמו
 לככ שככיחא ינפל םכישמח ורבעת שכתאו ןדריה

 חיני רשא דע |: שתוא םכתרזעו לליחה ירובג 5
 ץראה תא המה םג ושריו שככ שכיחאל הוהי
 ץראל םשכתבשו שהל ןתנ סככיהלא זדוהי רשא

 קדשמ שככל ןתנ רשא התוא שכתשריו שככתשרי

 ז קדוהי רמאיו קדוהי דבע השמ תומ ירחא יהיו

 2 ידבע השמ ! רמאל השמ תרשמ ןונ ןב עשוהי לא
 ילכו התא הזה ןדריה תא רבע שוק התעו תמ
 ינבל שכהל ןתנ יכנא רשא ץראה לא הזה ושעה
 וב שכלגר ףכ ךרדת רשא שוקמ לכ :לארשי
 4 רבדמהמ : השמ לא יתרבד רשאכ ויתתנ ככל
 שכ תררפי רהנ 'לודגה רהנה דעו הדזה ןונבלהו
 שמשה תוובמ לודגה שםיה דעו שכיתחה ץרא
 5 ימי לכ ךינפל שיא בציתי אל | ! םכלובג היהי
 תנל ךמע קדיהא קרשמ סע יתייה רשאכ ךייח
 6 ליחנת התא יכ ץמאו קזח : ךבזעא אלו ךפרא
 טכתבאל יתעבשנ רשא ץראה תא הזה שכעה תא
 7 תושעל רמשל דאמ ץמאו קזח קר :שהל תתל
 רופת ירא ידבע קרשמ ךוצ רשא קדרותה ללככ
 : ךלת רשא לכב ליבשת ןעמל לואמשו ןָימי ונממ
 8 שכמו וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל
 יכ וב בותכה לככ תושעל רמשת ןעמל ;דלילו
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 קדנא יתעדי ול ואצי םכישנאהו ךשחב רוגסל
 : סכוגישת יכ שהירחא רהמ ופדר םשכישנאה וכלה

 ץעה יתשפב םכנמטתו קדגגה םכתלעה פשהו 6
 טכהירחא ופדר כישנאהו :גגה לע הל תוכרעה ל

 ירחא ורגפ רעשהו תרורבעמה 'לע ןדריה ךרד
 םסכרש קדמהו ! שכהירחא םכיפדרה ואצי רשאכ 8

 רמאתו : גגה לע שכהילע קרתלע איהו ןובכשי
 זרא שכל זדוהי ןתנ יכ .יתעדי  םםישנאה לא
 ככ וגמנ .יכו ונילע שככתמיא קדלפנ יכו ץראה

 רשא זרא ונעמש יכ ! םככינפמ ץראה יבשי 0
 שככתאצב םככינפמ ףופ כי ימ תא הוהי שיבוה
 רשא ירמאה יכלמ ינשל שכתישע רשאו סשכירצממ
 : שכתוא שכתמרחה רשא גועלו ץחיפל ןדריה רבעב

 שיאב חור דוע קדמק אצלו ונבבל סמו עמשנו זצ
 טשכימשב שפיהלא אוה שככיהלא הוהי יכ סככינפמ

 יל אנ ועבשה התעו ! תחתמ ץראה לעו לעממ 2
 קכתא שכג שכתישעו דסח םשככמע יתישע יכ הוהיב
 ! רמא תרוא יל םשתתנו דספח יבא קריב סע

 יתוחא תאו יחא תאו ימא תאו יבא תא כתיחהו 3

 0 46 זן 05 ט 4.

 16 ונעיו + שמשה חרזמ ןדריה רבעב ?דוהי דבע
 לאו קרשענ ונתיוצ רשא לכ רמאל עשוהי זרא
 1:7 לא ונעמש רשא לככ : ךלנ ונחלשת רשא לכ
 ךמע ךיהלא הוהי היהי קר ךילא עמשנ ןכ השמ
 18 קדרמי רשא שיא לכ + קרשמ שע היה רשאכ

 ונוצת רשא לכל ךירבד תא עמשי אלו ךיפ תא
 : ץמאו קזח קר תמוי

0 

 1 םישנא םינש םיטשה ןמ ןונ ןב עשוהי חלשיו
 זראו ץראה תא ואר וכל רמאל שרח שילגרמ
 בחר קדמשו קדנוז הדשא תיב ואביו וכליו וחירי
 2 הנה רמאל וחירי ךלמל רמאיו + המש ובכשיו
 | תא רפחל לארשי ינבמ הלילה הנה ואב םכישנא
 3 רמאל בחר "לא וחירי ךלמ חלשיו | : ץראה
 ךתיבל ואב רשא ךילא םכיאבה כישנאה יאיצוה
 4 קרשאה חקתו !ואב ץראה לכ זרא רפחל יכ
 ילא ואב ןכ רמאתו ונפצתו ופישנאה ינש זרא
 5 רעשה יהיו : קדמה ץיאמ יתעדי צלו כישנאה

 7 ב תז₪ פא 4

 182. | יתשפב --יתשפכ 14 גנה - -- ץעה טק. 4 1.

 תוכרעה -- ו \ 77, 93, 100 : םוגפס 3 -- תוכורעה 1, 4,190, 1 1

,227 ,224 ,196 ,177,181 7% ,,, ,136,150 

 257, 260: קזנמס 139 -- תכורעה %) 85, 106, 100, 177, 270. <

 הל 4179. |

 7. לע - דע % 7 16 1% 279

 260, 100: 1076 67.95.  תורבעמה --ו , לל,226,270. .רעשהו --

 ךרדהו 4 ירחא , 180 4. רהשאב -- כ \ 1, 109, 177, 7

 תג, 400 -- רשאכ א 262, 35%. | םםיפדורה 108, 125, 6

| .20 ,288 ,286 ,284 ,2844 ,282 ,270 ,278 ,262 ,260 :257 

 8. התלע , 175,176 -- 95 223.-- התילע 2534. = םבהילע -- ב

 תק. 128../14 -- םכהלא 18, קנס 71.

 9- םשםכתמיא -=- * , 12- יכו 2%-- 1 , 136 -- םכגו 7.

 וגומנ לסל ,ף5פ, 109,11נ,125.151,ז74, 177, 181,196, 226, 42

 257, 260, 262! קזומס 168.  יבשוי לס, 77, 89.:82: 95, 1

 125,170,174: 253: 257,200 ג קז!תתס 168. | 'בינפפמ 7.

 10. ועמש 136. | שיבוה -- ונעמש (גק,185 102. שיבוה --1

 77,151. 254,270. | תא 00"2ק.4. 2.  םכיימ--םכימ 182 --

 ימ 151.  םככינפמ -- םבהינפמ 136 --- םככינפ לע 150: 08 4

 םכירצממ , 84. = ירומאה 257,260. | ןוחיסל 1, 195 7

:130 :190 25 100 6 ,107 ,106 ,100 ,95 0 .85 ,54 ,80 

 158,162,170,1דָּב,174,176,187, 196, 240, 244, 246, 252, 1

 2%4: 257ג 260, 359 : קתנתס 6% 209: 355: - םבתוא

 =- א 14.18.80. 76. 77. 80, 82, 90 8 85.89: 93: 05. 64

 107,108, 100,זזס0,:זו,1ו2,136,144, 0 + 2

159 7 ,180 ,177,178 ,176 ,174 ,172 ,170 6% 

4 ,281 ,282 ,270 ,270 :264 .253 :249 6 ,244 ,223 ,210 ,196 

4 ,601 ,202 ,288 ,286 

 :1. םמיו -- סמנו 4. וניבבל 1, 60.,4, 70, 80 84, 106, 17,

0 .196 ,105 ,181,187 ,100,111,12%,136,150,162,177,178 

 226, 227, 244, 246, 257,260, 262. | דור ,1וָב,170 -- 2 4

 שיאב קזוחס שיאכ 244 -- ונב 109. | םכיהלא -- םביהלאה
16 

 12. העבשה 4. אנ ,7. יל אנ טק. ז:3- 2

 דפח ----- םכתישעו , 242. | םבג -- ג ק.238 2.  םכע--לא
 70. | םפתתנו קוגס יתתנו

 13. םםתייחהו 1,18, 19, 60, 60, 70, 76, 77, 80, 54, 8, 106, זס
8-52 ,+ ,,,, ,1 

 187,196,226,227,228,244,2%1,257,260,282; קזותס 2%

 168. תאו יתוחא תאו יחא ; 4. | יחא --יתוחא 173. | יתוחא תאו

 --יתויחא תאו יתוחא תאו 84. | תאו 37--או תם.]ות. 15%.  יתיחא

 -- 1.151 -- יתויחא יתחא 77 -- יתויחא 1, 60, 76, 80, 89, 29

686 ,,,,,, ,106 ,99 :95 
,240 ,246 ,244 ,240 ,210 ,209 ,195 ,177,187 ,174,176 ,170 

 253: 257, 260, 288, 602, 09 'ק : קז1תס 128, 168 ; (0706 155 --

 יתווחא 19,162 --יתיחא 196,223,261.  רשא , 244. םכהל רשא
 -- יבא תיב 18,107. | וניתשפנ -- י* , 252 -- וניתושפנ 70, 4,

:1 ,262 ,260 .257 ,253 ,251 ,12% ,100 ,106 ,95 

 13,14. םבישנאה - - - וניתשפנ ,7-

117% 5% ,149 ,144 :119 ,126 

 172, 73: 4 176, 1ֶדְד, 9 ,, ,,,,,, 190. 2

1,, 356 ,288 ,250 ,24 ,246 ,244 ,240 ,227 

 תטת6 4. שמשה חרזמ --- שמש החרזמ 44

 16. עשוהי -- ןונ ןב עשוהי 8%. = לכ 1%-- לככ 84, 109 14
 1ף1,196,244, 271 601,602, 680. | ונתיוצ -- ונתיוצ ה

 75 -- ונתיויצ 162 -- ונתויצ 149. = לאו -- תאו 196. | רשא 2",
 128. - ונחלשת -- וניוצת 0.

 16,17. קר -- (8) - - ךלנ 6.
 17. 1ם06 100 60 תגג8 16 11 64" 2

 עמשנ ק.ז48 187. - הוהי קר \ 84. | היהי ,1-

 היהי הוהי 4.

 18. שיא לכ , 254. | לכ ₪6 58 90. | תא 2"-- לא 000
 140, 160, 223, 257, 260, 264, 601 תוגתק. 602, 650 2; קונוס 4

 ךירבד -- ' \136.149.155,181,223, 4 לכל קצגתוס לכו 4.
 ונוצת -- וניוצת 10, 187 -- ונתיוצ 1 תום עו

 לככ -- לכ 6
 הוהי היהי ₪

 רומי 2

 1. עשוהי -- עשוהי שי 1897 -- עאשוהי 74. | ןב פופ 4
 ןונ ןב , ?0,80. | םביטישה 257,260. | 'ילגרמ 257. = שרח 0.
 ואר -- וארו 18, 100, 125, 136, 153, 187, 196 4

 תאו -- ו . 76. 174,182, 200. וחרי

 ואביו וכליו <

 צג"

 246, 257, 294 תוגפחס 1
9 ,105 ,181 ,150 ,100 ,95 ,70 ,50 ,2 

 ובליו ואוביו 95. = הנוז , 76, 180 -- הנז 18, 60, זז.
 2. וחרי ף0,70, 150,100,12%,8%, 181,190 9

 שבישנא -- םכושנאה 100,178. | ואב -- ואב גרמ 164 הנה

 גק. 4 14 רופחל 50, 95, 125, 151,170, 226, 244, 257; 0:
 קוגגגס 128, 4

 4. וחירי ךלמ חלשיו גק.46 139. | ךלמ -- ךלמל גז. | וחרי
 70, 85, 125,181, 288, 659 2. | יאיצוה --ו ,, 154 -- ואצוה קזוזמס

 77 -- ואיצוה 84,196. = םבישנאה -- םכישנאה תא 4%
 רשא ךילא םכיאבה 100. 4 1: ךילא -- ךילא הלילה 9,
 ךתיבל --* , 293 -- ךיתיבל 257, 260, 282 -- ךתיבל חקתו 7.

 הופחל 100,151, 174, 244, 260 ; קננתס 128--'ופחל 257. | לכ \
-204 ,94 

 4. תא ,5 םבישנאה -- םכישנאה

 ילא ואב ןכ
 ינש , 94 -- ינשה 4

 ךילא םכיאבה 80. | םבישנאה = - - רמאתו , 7.
 טק. אלו = - ו ,1-

 5. רוגסל -- ו 14 2, 4, 18, 19: 50, 76, 77, 80, 82, 8, 95,
2,,, ,11011 ,95,100,107,198,100 :93:94 

 154,158,168,174,176,177,181,182) 187, 1סַז, 106, 210

 22%, 227, 228, 240, 244, 246, 240, 21, 253 ; קצגםס 172. ךשוחב

 257,260. | םבישנאהו--ו 18. אל -- אלו 18, 77.95:

 160, 174,177,181,187,196, 249, 2%7, 288, 204,601,602 ; קגותוס

 168, 11 ; (ס6 149 -- אלא 24. הנא -- אנא 0%
 < שכהירחא , 180. | םכוגישת --ו , 18, 76, 100,111,160

 191; 250, 253, 260, 264 ; תטת6ש ,.

 6. איהו -- אוהו 249. | םכתלעה קגגנתגוס םבתלעתה 7.
 םכנמטתו -- ת קנומתס ₪ ףפ -- םכנמ ₪02.24 128. ץעה יתשפב



 (2 ג ?. 1, 247

 ךשקתו וכליו שכחלשתו אוה ןכ סככירבדכ רמאתו 1
 ובשיו הרהה ואביו וכליו :ןולחב ינשה תוקה תא 2

 ושקביו .םכיפדרה .ובש דע .שימ ץרשלש םש
 ינש ובשיו :ואצמ לו ךרדה ילכב םכיפדרה 3

 ןב עשוהי לא ואביו ורבעיו רההמ ודריו שכישנאה
 ורמאיו : שתוא תואצמה לכ תא ול ורפסיו ןונ 4

 םכגו ץראה לכ תא ונדיב הוהי ןתנ יכ עשוהי לא
 ! ונינפמ ץראה ינשי לכ וגמנ

+ %- 

 דע ואביו סכיטשהמ ועסיו רקבב עשוהי סככשי|
 שכרט זכש ונליו ללארשי ינב לכו תצוה ןדריה

 םכירטשה ורבעיו שימי תשלש הצקמ יהיו : ורבעי 2

 םככתארכ רמאל זכעה תא ווציו ! הנחמה ברקב 3

 םכיולה םכינהכהו םככיהלא הוהי תירב ןורא תא

 םכתכלהו םשככמוקממ ועסת ססכתאו ותא םכיאשנ

 זכיפלאכ וניבו םככיניב היה' קוחר ךא : ורחא 4

 .1 .0 ז 0 5 ט א.

 וניתשפנ תרא .שסתלצהו םכהל רשא 'רכ זראו
 14 םככיתחת ונשפנ סטכישנאה הל ורמאיו + תרוממ
 תתב היהו הז ונרבד תא ודיגה אל שא תומל
 : ;רמאו דסח ךמע ונישעו ץראה תא ונל קדוהי
 ז < המוחה ריקב התיב יכ ןולחה דעב לבחב טכדרותו
 16 וכל הרהה םשכהל רמאתו : תבשוי איה המחבו
 תשלש המש טכתבחנו םכיפדרה זםככב ועגפי ןפ
 ! וכככרדל וכלת רחאו שיפדרה בש דע שימי
 17 ךתעבשמ ונחנא םכיקנ טפישנאה קדילא ורמאיו
 18 ץראב פכיאב ונחנא הנה !ונתעבשה רשא הזה

 רשא ןולחב ירשקת הזה ינשה טוח תרוקת זרא
 ךיחא זראו ךמא תראו ךיבא זראו וב ונתדרוה
 19 היהו : התיבה ךילא יפסאת ךיבא תיב לכ תאו
 ושארב ומד הצוחה ךתיב יתלדמ אצי רשא רכ
 ומד זריבב ךתא קדיהי רשא לכו ופיקנ ונחנאו
 20 [רא ידיגת שאו !וב קריהת די םשכא ונשארב
 : ונתעבשה רשא ךתעבשמ שכיקנ ונייהו הז ונרבד

 צב תא פס א 4.

 היהי --אצי 18.  ומד 2"--ומד תאו 80. | ונישארהחרב 9%

4 553 ,246 ,244 ,196 ,158 ,153 ,111,136 1 

 20. יריגת --ידיגת אל 86 --ידגת 77 -- ודיגת 6 הפ הנרבד

 , 178 --ונירבד ונירבד 84-- ונירבד 1, 4, 70, 80, 85.10

%6+,+,+,,,,, ,+ 5+ 111,125,136 

 226,244,246,2%3,2%7,260,204,271,22% 4,288,602. ה

 וניהו 144, 260. = םכייקנ 1,4,1 8,20,60,60, 70, 76, 77, 80, )2

 1ו0\% ד ,,,, +, ,+,,74

3 1060 ,278 ,200 :257 2 ,252 ,201 ,240 ,198 ,181,187,196 ,176 

 קונתס 2,128,209. ךתעבשמ --ךתעובשמ 1, 10: 50, 70: 70. 2

4 7,, ,| ,, ,1 ,100 ,95 :85:92 

 181, 182, 187,196, 246, 253, 257, 260 -- הזה ךתעבשמ 4

 21. שכביהבדב -- םבכירבד תא 80 -- ' , 4 ב

 ובליו .םבחלשתו \ 253. | םכחלשתו -- וחלשתו 187. ובלי , 4.

 רשקתו -- רושקתו 8,100,125, 136,174. 244, 257, 260 -- שק ט.
 14. 4 ינשה -- ינשה םוח 100, 264 ; קנס 71.

 21, 22. וכליו - - - - רשקתו , 0.
 22. ואביו , 128 -- ואובי) 12% -- ואבו 4

 םביפרהה .5"., ץס --- םביפדורה 257 200 2.

 םביפדורה 257, 60- ונאצמ 7.

 21. ובושיו 174, 177, 244,252: 257,260 ; קזנתס 182.  םכישנאה

 .-םכיפדרה 18. .רההמ ---הרהה 84.  תואצמה --ו ,,7

 136.144,1%4,187,1סז,זס5 ג קס 3: םטפס 140,168 -- תיאצומה

 70 89, 10ְק,108,110,162,174,249, 253: 257, 200 -- תאצומה 4

 םכתוא - ו \ 1, 2, 42 18, 50 60, 70, 76, 77, 80, 82, 83, 84; 93, 12

4 144,150 ,136 ,113 ,110,111 ,108 ,107 ,106 ,99 :95 

2 .187,195,196 ,182 ,177 ,174 ;172 ,170 ,168 ,160 ,158 :155 

 220, 244,240, 240, 20, 21, 253, 288, 001, 002 ; קזנתמס 4.

 23:24. עשוהי -- (9) - - ן 4. ו
 24. לא -- א (טק.146 14.  'כ 215 106. | ונידיב 4, 0
7 ,5 ,94 

 196, 244: 240: 253: 257, 260, 264, 271 /4, 288, 601, 602 ; קז!תס

 128,155. ' לכ 151,294,1%.  םכגו -- כו 95. | וגומנ 42
 99, 119125 701740 .1960244, 287, 260 ; (0ד66 139. לכ ,)

 100,196, 240. - 'בשוי 19, 70, 77, 53, 129: 174: 253, 257; 0.

 םבש % 7%.

 םביפדרה 2%-

 1. .וניליו קס, 77.99, 93, 99, 100, 112,111 5%

 175,176, 226, 227, 253, 260, 262, 264; קנומס 128,168 ; 6

 2, 67. " םברט -- רט 257. | ורובעי 70. 253, 257, 2609 4.

 2; תשלש 22 ף9. ..םםירטשה -- םבירטושה 157, 2600
 2. ווציו קענתס ווצי 200. | תא 1*-- לא 154. | םשכתארכ --
 םככתוארכ .89,1 54,162,168,1 74,226, 227, 253, 267, 260, 262,264
 271, 279, 282, 283, 284, 286, 288, 659 2; קתותוס 139 -- תוארב

 70 -- םבכתארב 176,182.  םכינהכהו -- ו , 1. | םביולה ---
 םכייולהו 260 -- םכיולהו 1, 174, 187, 198, 22%, 264 -- "להו 7.
 םביאשנ -- םכיאשונ 77,144, 260, 264--יאש (טק,2ג6. 173 -- 'יאשונ

 257. ותא --ותוא 257, 260 ; קזוחוס 7ס --ןותא 150. ועסת --
 ת טק.צג0 112--ואשת 198.  םככמוקממ --ו ,7570

 176, 249 -- םכככמוקממ קנווס 1ֶקָּב. | 'תכלהו 7.
 776 לכ -- (43) -- תעבג 7 00111085<

 4. .םבביניב = םכבינב .249. = וניבו ,. 253 -- * , 174,176 -- ויניבו

0% ,249 ,246 ,210 ,200 ,182 ,162 ,155 :153 :113 :89 ,77 ,70 ,1 

 4 הל ג76.  ונישפנ 4, 18, 70 76, 80, 84 80, 95, 100 6

 :7,108ְ0, 1סְמ,111,136,139, 150,154: 5, 162,168, 4

 177: 181,196: 244, 226, 240, 250, 251,252, 7: 260.  םבכיתחת

 --'\128.  תומל , 144. | ודיגת -- ירינת 60, 8%, 100,
 1לס, 172,196, 210, 257, 260 ; קנותוס 50: !סנסס ז00 ; םגת6 12

 22%.  ונרבד --ונ , 182 --ונירבד 76,779

2 162 ;155 ,154 ,150 ,136 2 ,110 ,10 ,108 95 

 177, 178,180, 196, 220, 244, 246, 253: 72 200. הז

 ץראה תא -- ץראה ןדריה תא 4
 1%. םבדרותו -- םכדרתו 54, 94, 158,240, 270 -- םכדירותו 42
74,, ,106 ,5( 80 ,76 ,70 ,60 .8,19 1 

 181,187,196, 210,226, 260, 252, 5%7, 260, 264, 282, 28 5 ןקזנזמס

 12 168 -- םברירתו 7 10, ,- התיב =-- * ,71-

 תמוחה --ו , 111,187 -- וס ןולחה 77.  המוחבו 590
 20, 60, 60, 67, 70, 76, 80, 82, 83, 84, 85. 80: 90: 93: 94: 95: 99ג

,+ 107,108,100,110 ,102,106 ,101 ,100 

2 160 ,155 ,154 ,151 ,150 ,144,149 :130,136,139 
,195 ,176,177,178,181,182,187,191 5% ,172 

:252,253 ,250 ,240 ,244,246 ,228 ,227 ,220 ,22% ,210,223 

(% ,280 ,284 .282 9% ,270 ,278 ,271 ,270 ,264 ,202 ,260 ,257 

 292, 601, 602,664. תבשוי--ו ,1 1850, , 2

,107,108,100,136,154,155,158.180,181,182,187,225 

 16. םבכב -- םכבל 136. | םכיפדרה 1%--םכיפדורה 257,260 4.

 שכתבחנו -- םכתאבחנו 7 76,100,107,108,ז00,וזס0 זנו

=- 360 ,260 2579 ,253 ,227 ,226 ,198 ,196 ,136,150,181,187 ,126 

 םכתיבחנו 178.  המש , 76,80,111. | תשולש 27,260 -- םבישלש
 18. כימי, 50. בוש 1, 4, 19, 20, 50, 60, 70,77: 94

2 ,108,100 ,107 ,106 ,102 ,101 ,100 :99 95 :94 932 

,154 ,151 ,150 ,144 1192 .136 ,128,110 ,111,126 

09 196 :101,105 ,182 ,176,177,178,181 7 1701 

2 :253 :252 ,250 ,24 ,246 ,244 ,242 ,228 ,227 ,22% ,223 ,210 

 257: 200, 270, 271,278, 282,287,288,202, 601 , 602 ; קצנתס 5 3

 תטמס 149.  םביפדרה 2%--- םביפדורה 257, 260, 262 -- םביפדרה לכ
 76. | םבבכרדל -- םככיכרדל 1,110, 196 -- םככררדל 6
 17. ורמאיו --רמאיו 173,178. = םכייקנ 1,18, 50,60, 70 79

.126,136 ,100,110,111,112 ,108 ,106,107 ,99 :95 :85 ,80 

 ד 55; 162, 170, 174, 196, 198, 210,

: 602 ,601 ,360 ,288 ,4 271 ,262 ,200 ,257 ,253 :251 ,240 ,244 

 קזמגתס 100,128. ךתעבשמ -- %ךתעובשמ 1 --- ךתעובשמ 6
136,150 ,99,100,10,111,112,12% :85:93:95 :94 ,76 

 174,187,196, 226, 246,253, 257, 260, 271 8! קזותס (0,128--

 ךיתעבשמ 77. = הזה , 76,177, 181: 252 -- 1 ראזה 182, 4.

 /5.=םיאב וס | בשה 2 150. . הזה 277. .  ירשקת 6.

 . ןולחב -- ןולחה דע ₪6 4. | ונתדרוה -- ונדרה 86 -- וניתדרוה
 :לְד --ונתדרה 18. | תאו ז%--ו , 84,106,109, 5

 177; 4. :ךיחא תאו , 2. ךייחא 12

 19. ךיתיב 109,125,257,260,262. ומד -- (7) -- ושארב ,

 252. -ושארב קעומס ונשארב 173. | םבייקנ 1, 4, 19 9
,+ ,107 ,106 ,99 953 ,76:77:80 

4 ,196 ,187 ,182 ,181 ,176,177 ,174 ,162 ,155,158 ,150,151 

2020 ,28,288 ,282 ,278 ,260 ,257 ,251 ,2%1 ,249 ,244 ,240 ,210 

 260, 601, 602; קנומס 128,168. | לכו --לכו ךתעובשמ 70.
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 ןוראה יאשנ אובכו + שעה ינפל תירבה ןוראה 5

 ולבטנ ןוראה יאשנ טכינהכה ילגרו ןדריה דע
 ככ ויתודג ילכ לרע אלמ ןדריהו שכימה הדצקב

 ומק הלעמלמ ?פכידריה םשכימה ודמעיו !  ריצק ימי 6
 דצמ רשא ריעה םשדדאב דאמ קחרה דחא דנ
 ומת חלמה שי הברעה שם' לע .שכידריהו -ןתרצ

 עכינהכה ודמעיו : וחירי דגנ ורבע שכעהו ותרכנ 7
 ןדריה ךותב קדברחב קדוהי זרירב ןוראה יאשנ
 ומת רשא דע הברחב םשירבע לארשי לכו ןכה
 : ןדריה תא רובעל יוגה לכ

 ה

 ס  ןדריה תא רובעל יוגה לכ ומת רשאכ יהיו

 טכעה ןמ שכל וחק :רמאל עשוהי לא הוהי רמאיו 2
 ; טבשמ דחא שיא דחא שיא םכישנא רשע םכינש

 ןדריה ךותמ הזמ שככל ואש רמאל םכתוא ווצו 3
 עכינבא הרשע םיתש ןיכה םכינהכה ילגר בצממ

 ןולמב שתוא שתחנהו שככמע שכתוא שתרבעהו
 זכינש לא עשוהי ארקיו : הלילה וב ונילת רשא 4

 דחא שיא לרארשי ינבמ ןיכה רשא שיא רשעה
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 ועדה רשא ןעמל וילא וברקת לא הדמב קדמא
 ךרדב םכתרבע אל יכ הב וכלת רשא ךרדה תא \

 ושדקתה זכעה לא עשוהי רמאיו :: םפשלש לומתמ
 רמאיו : תואלפנ סככברקב הוהי השעי רחמ יכ
 תירבה ןורא תא ואש רמאל םכינהכה לא עשוהי
 וכליו תירבה ןורא תא .ואשיו כשעה ינפל ורבעו

 ו

 7 הזה זפויה עשוהי לא הוהי רמאיו | םכעה ינפל |
 רשאכ יכ ןועדי רשא לארשי לכ יניעב ךלדג לחא
 8 תא הוצת התאו :ךמע היהא השמ זכע יתייה
 דע טככאבכ רמאל זרירבה ןורא יאשנ םינהכה
 9 עשוהי רמאיו ! ודמעת ןדריב ןדריה ימ קרצק
 הוהי ירבד תא ועמשו הנה ושג לארשי ינב לא
 10 יח לא יכ ןועדת תאוב עשוהי רמאיו : םככיהלא
 תאו ינענכה תא םככינפמ שירוי שרוהו שככברקב
 ירמאהו ישגרגה תאו יזרפה תאו יוחה תאו יתחה
 ז1 רבע ץראה לכ ןודא תירבה ןורא הנה :יפוביהו
 12 שיא רשע ינש שככל וחק התעו :ןדריב םככינפל
 : טבשל דחא שיא דחא שיא לרארשי יטבשמ
 14 הוהי ןורא יאשנ םינהכה ילגר תופכ חונכ היהו
 זכימה ןותרכי ןדריה ימ ןדריה ימב ץראה לכ ןודא
 14 עסנב יהיו + דחא דנ ודמעיו הלעמלמ זםידריח
 יאשנ םכינהכהו ןדריה תא רבעל םשכהילהאמ שכעה
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 : ןדריה ןמ ולעיו תודעה ןורא יאשנ םכינהכה תא
 ! ןדריה ןמ ולע רמאלכ שינהכה תא עשוהי וציו ג7
 קדוהי זרירב ןורא יאשנ שכינהכה תרולעב יהיו 8

 הברחה לא םינהכה ילגר תופכ וקתנ ןדריה ךותמ
 זכשלש רומתכ וכליו שכמוקמל ןדריה ימ ובשיו

 רושעב ןדריה ןמ ולע שכעהו : ויתודג לכ לע גס
 ; וחירי חרזמ הצקב לגלגב ונחיו ןושארה שדחל <
 וחקל רשא הלאה םכיינבאה הרשע םכיתש תראו 0
 ינב לא רמאיו <! לגלגב עשוהי זכיקה ןדריה ןמ 21

 קרא רחמ םככינב ןולאשי רשא רמאל רארשי

 שכתעדוהו : הלאה שינבאה המ רמאל שכתובא 2

 ןרריה תא לארשי רבע השביב רמאל םשכינב תא
 ןדריה ימ תא םככיהלא הוהי שיבוה רשא :! הזה 3

 שככיהלא הוהי השע רשאכ שככרבע דע םככינפמ
 ןעמל + ונרבע דע ונינפמ שיבוה רשא ףוס כיל 4

 איה הקזח יכ הוהי די תא ץראה ימע לב תעד

 ! כימיה לכ שככיהלא הוהי תא םשכתארי ןעמל

 ו

 ןדריה רבעב רשא ירמאה יבלמ רב עמשכ יהיו 1

 רשא תא שיה לע רשא ינענכה יכלמ לכו המי

 דע ילארשי ינב ינפמ ןדריה ימ תא הוהי שיבוה

 ינפמ חור דוע שב היה אלו שבבל סמיו ונרבע

 עשוהי לא הוהי רמא איהה תעב : לארשי ינב 2

 605 [צ. ז ס 5 ט א.

 יטבש רפסמל ומכש לרע זרחא ןבא שיא ככל
 6 שככברקב זרוא תאז היהת ןעמל |! ללרארשי ינב
 הלאה זכינבאה המ רטאל רחמ סככינב ןולאשי יכ
 7 ןדריה ימימ ותרכנ רשא שכהל םשכתרמאו !םככל

 ימ ותרכנ ןדריב ורבעב קדוהי זרירב ןורא ינפמ
 ילארשי ינבל ןורכזל הלאה םכינבאה ויהו ןדריה
 8 קרוצ רשאכ ללארשי ינב ןכ ושעיו ! שכלוע דע

 ןדריה ךותמ םכינבא קדרשע יתש ואשיו עשוהי
 ינב יטבש רפסמל עשוהי ירא קדוהי רבד רשאכ
 ! פש כוחניו ןולמה לא סכמע כורבעיו לארשי
 9 ןדריה ךותב עשוהי םכיקה זםכינבא הרשע םכיתשו

 ויהיו תירבה ןורא יאשנ םכינהכה ילגר בצמ תחת
 זס ןוראה יאשנ כינהכהו : רזה וה דע שםש

 הוצ רשא רבדה לכ כת דע ןדריה ךותב םידמע

 הוצ רשא לככ שעה לא רבדל עשוהי תא :הוהי
 זז יהיו | : ורבעיו שעה ורהמיו עשוהי תרא זדשמ
 קדוהי ןורא רבעיו רובעל שכעה לכ שת רשאכ
 12 ינבו ןבואר ינב ורבעיו : פעה ינפל כינהכהו
 לארשי ינב ינפל שטישמח השנמה טבש יצחו דג
 ז3 ףלא םכיעבראכ :קרשמ םהילא רבד רשאכ
 תוברע לא המחלמל הוהי ינפל ורבע אבצה יצולח
 14 יניעב עשוהי תא הוהי לדג אוהה זכויב : וחירי
 לכ השמ תא וארי רשאכ ותא ואריו לארשי לכ
 5: הוצ !רמאל עשוהי לא הוהי רמאיו | :וייח ימי
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-2 ;251 :249 ,1%0,172,174,176,175,152,105 
 14. םביעבראכ -- םביעבראב 84, 85,112, 262 ; קזומס
 < יצולח -- ו .99- | אבצה -- ה , 84, 89. 0

 -- טק 185 139. - וחרי 111,182,288,8% --וחארי 1.

 14. לריג לס. | תרא 1%-- לא 4. | לארשי לכ יניעב , 0.
 לכ 1"--ינב קס. = לארשי -- ארשי לארשי ףָּנ- | וארו 2

 :%0,173,174: קמתס 2,82,128,168. | ותוא 70 24.
 1%. הוהי רמאיו 0ק.16 3. | לא -- תא

 16. הוצ -- ה , 182.  יאשנ--י.70. | ןורא--ןורא תא 2%

 -- ןוראא 17%. | תודעה -- ו \ 77, 150, 154, 180 -- % תודעה 4.



 ות

 ולכאיו :וחיר' תוברעב ברעב שדחל םכוי רשע 1
 קכצעב יולקו תוצמ חפפה תרחממ ץראה רובעמ

 רובעמ שלכאב תרחממ ןמה תבשיו : הזה שויה 2

 ולכאיו ןמ לרארשי ינבל דוע ;קדיה ולו ץראה
 זרויהב יהיו :  איהה הנשב ןענכ ץרא תאובתמ 3

 דמע שיא קרנהו אריו ויניע אשיו וחיריב עשוהי
 רמאיו וילא עשוהי ךליו ודיב הפולש וברחו ודגנל

 ינא יכ אל רמאיו :  ונירצל שא התא ונלה ול 4
 וינפ לא עשוהי לפיו יתאב התע הוהי אבצ רש
 ללא רבדמ ינדא קדמ ול רמאיו וחתשיו קדצרא

 לש עשוהי ללא קדוהי אבצ רש רמאיו : ודבע 15
 וילע דמע התא רשא וכוקמה יכ ךלגר לעמ ךלענ
 : ןכ עשוהי שעיו אוה שדק

6 

 אצוי ןיא לארשי ינב ינפמ תרגסמו תרגס וחיריו 1
 יתתנ קראר עשוהי ירא הוהי רמאיו : אב ץיאו

 עכתבסו : ליחה ירובג הכלמ תאו וחירי תא ךדיב 3
 ריעה תרא ףיקה קרמחלמה ישנא לכ ריעה זרא

 5 0 10 א 5.

 100, 196, 200, 254, 200. | תא , 19%. | שככילעמ , 100 -- םב
 101 -- כ 145.  ארקיו 58 77.  םכש , 864-- םםש תא 4

 הה םכוקמה 10.24 לגלג ,6.

 גס. ינב , 252. = לגלגב -- לגלגב לככ 107. | חפפה -- הד 6.
 טק. 45 139. | העבראב -- ה , 177 -- העבראב ןושארב 4%
 923: 95: 107, 100, 110, 1זז, 136, 140, 15%, 172, 181, 2 221,

 257: 260, 665 ; קזנתס 250 -- תוגזק. 400. ןושארב 174, 249, 71.
 תרוברעב -- ו , 18.19, 76,113,174, 262, 270 -- תוברעכ קצוס

 84. וחרי 70, 10, 110,125, 144 -- וחארי 1.

 11. רובעמ -- רובעמ תא 4 זררחממ ק.148 110. 7
 יולקו ,, 12% -- יולק 95 -- לקו 4.

 12. תרובשיו 125,174: קחמס 128. | תרחממ , 240. | רובעמ

 -- רובעמ 8% 4. = דוע היה < היה דוע 181. | ץרא -- ץראה ל.
 ןענכ , 162. = איהה -- אוהה 11, 8352

 196, 200, 24 : זנתס

 12. וחריב 0. ויניע -- ןינע 1.

 הפולש -- ו , 18. = וילא , 2.
 םכא -- א טק. 86 7.

 14. אל רמאיו -- ול אבצ רש רמאיו 107. | אל -- ול 6
 84, 85, 89, 125, 151, 176, 220,223, 0 325: 350,665 ג

 קצנתס 110,155 ; (סזז6 82 ; םטתס 4,326--אל ול 100-- אול 27

 ינא . 665. | רש ,109 --רצ רש 181. | לופיו 226,262, 2

 66%. | וינפ לא , 196. | לא :%-- לע 1819, 6, 4
 תוגזק. 180, 108, 253, 257, 260, 264, 101, 325, 337, 350, 66% ;

 10706 90 -- א טק. 74 4 הצרא , -. וחתשיו טק.

 146 90. ול 18. | לא 2"-- םכע 246. | ודבע -- ינדא
 15. הוהי , 252. לא [טק.ז48 174.  עשוהי--ש טק. 4 4
 ךלענ -- ךילענ 223, סנו6 174. | ךלגר --ךילגר 74

 196, 226, 270, 280 -- רסח 659. | דמוע 19, 8,100,100

 200 -- דבאע 4 וילע . 94, 223. | שדק -- שודק 107,

 198,257, 260 -- שדק תמדא 70, 76, 244, 408, 66% --- תג. 4.

 תמדא 170 -- שדוק תמדא 95 -- שודק תמדא 253. = אוה , 4.
 ןכ --(15) -- לא [ק,זגח

 דמוע 7ס, 125, 14.

 ןל םטת6 אל 178. | התא , 6.

 1. תרגוס 60 0 + 2% 2

 קזותגס 4 תררגוסמו 60, 70, 181, 196, 251 ; עעותגס 4

 לארשי ינב ינפמ , 0. אצוי -- 7706 ),),; 

 -- איצוי 7-- תאצוי 9. אב --א טק. 3

 1תז6ז 6008 זן 66 2 60 6סתותת4 27 : יהיו עשוהי תא הוהי יהיו

 : ץראה לכב ועמש 9.
 2. עושוהי 172.  יתתנ--ןיתתנ 1:82. | ךדיב , 240. | וחרי

 144, 288, 659 7; םטתס 1. ירובג --- 1; 7

 209 -- ירובג לכ תאו 168 -- ירוביג 70, 1ףס -- ירביג 4

 3. םםתובסו קס,100,174,226,257:: קזנתוס 130.  ףיקה --י

75,,,, ,ָ, ,1 ,9,100,112 :93 :2,77:90 

 176,195: 226, 253, 2%7, 260, 264, 288, 24. תחא - - תא 2"

 1טק.:8. 1%50.  השעת -- ושעת תטתס 182, 246.  תשש -- תעבש

4 ,2 284 ,4 271 

 ...6 50 יס יפיש

 לארשי ינב תא למ בושו םכירצ תוברח ךל השע
 4 תא למיו םכירצ תוברח עשוהי ול שעיו + תינש
 4 רשא רבדה הזו : תולרעה תעבג לא לארשי ינב
 לכ שירכזה םכירצממ אציה שעה לכ עשוהי למ
 שכתאצב ךרדב רבדמב ותמ קדמחלמה ישנא
 5 לכו םיאציה זכעה לכ ויה םםילמ יכ ! םכירצממ
 שכירצממ שכתאצב ךרדב רבדמב םידליה שעה
 6 לארשי ינב וכלה קדנש שכיעברא יכ :ולמ אל
 קכיאציה המחלמה ישנא יוגה לכ שת דע רבדמב
 עבשנ רשא הוהי לוקב ועמש אל רשא םשכירצממ
 רשא ץראה תרא שתוארה יתלבל םכהל זדוהי
 בלח זרבז ץרא ונל תתל שכתובאל הוהי עבשנ
 7 למ תא שתחת םשיקה זכהינב תראו + שבדו
 : ךרדב שכתוא ולמ אל יכ ויה סכילרע יכ עשוהי
 8 סכתחת ובשיו לומהל יוגה לכ ומת רשאכ יהיו
 9 עשוהי ללא זדוהי רמאיו ! םתויח דע קדנחמב
 ארקיו לככילעמ םכירצמ תפרח ;רא יתולג שפויה
 10 ונחיו : הזה שפויה דע לגלג אוהה שוקמה שש
 קדעבראב חספה זרא ושעיו לגלגב ללארשי ינב

 צץ גת ע

2 ,101,196 ,182 ,178,180,181 7% 160 ,8 1 

; 602 ,601 ,288 ,260 79 250 ,240 ,246 ,244 ,228 ,22% 

 קוננתס 82,110 -- םכירוצ וילא 107. , בשו 9. לוזמ 20, 60, 60

 5 80:93: 94:95, 100, 108, 100, זס, 111,112, 2

.162,169 2 .10 

2 ,282 ,260 ,2%7 ,2%3 240 ,228 ,220 253 :223 :196 ,105 ,191 

 288, 601, 602 ; קתנתס 119, 200 ; 10116 2,128,172. תא

 תרינש \ 96
 2. שעיו -- ןכ שעיו 84. | תוברח -- ו \ 250. | םכירוצ 1%

 60, 70, 76: 77: 84: 95: 89: 93: 94: 95: 107, 108, זז, 79

,75 125,136,150,151,154,155,158,100,1740 
 221, 2206, 244: 216, 249,2%0,251,2%2,2%7,2%7,260,270,27ו 3,

 288,601,602 ; קנונמס 82,110 -- רוצ לארשי , 7.
 לא קוומס תא קס. | תולרעה -- ו 7.

 לן. -בעה לכ 178. | תצוה 1000 קס לק
 דג גס קס, 00,220 220

 257, 260, 264. - לכ 27-- לכו 70,150. | המחלמה , 6.
 שכתאצב -- םככתאצב

 7 םכילומ לס, 93: )5, 111, 112, 113, 110, 150

 2200 270 00 לארשי ינב ויה 100. | םכיאצויה 19, 70
 110,111,126,1%0,174,196,223,253,257,260, 204.  םכעה

 הוו םבידוליה 5 4, 10, 99 5 5, 18: 2

 257,355: קממס 168. ךררב [0ק. 8. 82. | אל -- אלו 7.

 5 ) - - לכו (טק,ץ86. 4

 6. יכ , 76. | םביעברא -- עברא '8מ.11ת. לס. | םםות 70
 126,116,174: קזותס 4. לכ 107. יוגה 06 םכעה 172 --

 רודה 70, 107,159 24 תוגז8. 253, 257, 260, 337 -- 3 (טק.13 2

 74ז -- רודה יוגה 4 םביאצויה ץס,125,174.249. - עבשנ 1"

 קוגתס עמשנ 150. | הוהי -- (6) -- םכהל , 76, 180.  םבהל --ונל
 222 וגז. םכתוארה -- ו, 1, 4, 18, 10, 77: 94: 55: 93: 94: 59

2 176 ,168 ,162 ,155 ,154 ,190 ,136 12 107,100 

 196, 200, 221, 226, 240, 270 -- םכתו כ ד 2 ו

 074. | םבתובאל \ לס -- 1 \ 1, 2, 4, 18, 10, 50"
16 10 ,108 ,107 ,102 ,95 :94 :93 :89 :85 

;182,105 ,176,181 74 ?,,, ,.. 

 210, 221, 226, 240, 240, 250 2 200, 262, 204, 270 ; קענתגס

 128 -- םכתובאל ,םכהל .252. = ל -- םכהל 18,
 בלח ,.

 7. תאו -- ו , 282. | םבהינב --' , 180. | םכתא --- םכתוא 99
 126:154,172, 177, 210, 240 ; קזנתס 70, זֶדָג -- םכ ,7.

 אל , 244. | םכתוא -- ו. 1, 4, 19 20 50, 76. 77, 52
 9, 00, סנו 102, 108,110, 111, 112,113, 125,116, 04

175 ,174 ,172 ,170 ,162,168 ,158,160 ,100,151,154,155 

9 ,253 ,201 ,249 ,244 ,240 ,2223 ,195,106 ,177,181,182,101 

 270, 288, 601, 602 ; קזוותס 4

 8. לוונהל -- ו , 1,18,1, 108 -- הנחמב לומהל
 טופ 109. הנחמב , 66%. | םכתויח -- ו . 1, קוגתוס 24

 9. םכויה עשוהי לא (טק.146. 112. | יתולב- 5%

 ובשיו



0 +1 

 ! קדנחמב וניליו הנחמה ואביו תוחא שכעפ ףקה
 ןורא תרא שכינהכה ואשיו רקבב עשוהי םככשיו 2
 תורפוש העבש טכיאשנ .שינהכה העבשו + הוהי 3

 ועקתו ךולה םיכלה ;קדוהי ןורא ינפל זכילביה
 ךלה ףסאמהו םכהינפל ךלה ץולחהו תרורפושב

 ובסיו : תורפושב עוקתו ךלוה הוהי ןורא ירחא 4
 הנחמה ובשיו תחא זכעפ ינשה וכויב ריעה תא

 ומכשיו יעיבשה םכויב יהיו : םםימי תשש ושע הכ 5
 קרזה טפשמכ ריעה .תרא ובספיו רחשה זרולעב
 עבש ריעה תא ובבס אוהה זכויב קר שכימעפ עבש

 םכינהכה ועקת תיעיבשה םכעפב יהיו | : םפימעפ 6
 ןתנ יכ ועירה שכעה לא עשוהי רמאיו תורפושב

 איה שכרח ריעה התיהו :ריעה תא שככל הוהי 7
 איה היחת הנוזה בחר קר הוהיל הב רשא לכו
 זכיכאלמה תא התאבחה יכ תיבב התא רשא לכו

 ןפ שכרחה ןמ ורמש שכתא קרו : ונחלש רשא 8

 הנחמ תא סכתמשו שרחה ןמ שכתחקלו ומירחת
 בהזו ףסכ לכו :ותוא שכתרכעו שרחל לארשי גט

 הוהי רצוא הוהיל אוה שדק רזרבו תשחנ ילכו

5 4. 

 209.  םבתעירהו -- * \ 1: 4: 8%. 89 91. 94 2
 174,176, 182, 200, 246, 249, 2%0, 23, 260, 264 ; םטת6 1

 םכתועירהו 20, 162, 270 ; 10186 128 -- םכתוערהו 168, 6 27

 זז. בסיו קותס בשיו 84. = ןורא -- ןורא תא 15%. | ףיקה
.1 ,162,198 

 13. םביאשונ 253. | תרורפוש -- תורפש 20 55 44, 9

 175: 249, 260, 264, 270 ; םטמס 3 -- 0.140 100. | םבילביה --
 םכילבויהו 84 -- שבילבויה 2, 4, 20, 70: 77: 82, 89, )4, 100 2

 149,150,158,162,172,174,176, 226, 240,261 ; קננתמס 4

 ןורא 1% 174,101. | הוהי \ 84. | םביכלה -- םביבלוה 7 7 1
 100, 113,144, 149,174. 210, 240, 21 ; קזומס 2; םטת6 1%0--

 םכיכולהה קזנתס 168. | ךולה -- ו \ 84, 154, 155, 162,172,
 270, 282 ; קעומס 200. | רורפושב --- תורפשב 4, 20. 5

 175, 2703: תותס 3, 168 -- תרפושב 1 -- תרפשב לק. | ךלה ג"
 -- ךלוה 2, 20, 77, %) 160, 174,182, 207, . םכהינפל

 ךלה ףסאמהו , 209. | םבהינפל קצנמוס םככינפל 140. | ךלה 25--
 ךלוה 20, 77: 93, 100, 114, 140, 150, 174, 180, 257, 260 24.

 ןורא 2" 168 -- ו , 262. | ךלוה --ו , 8%, 90, 180, 200, 260 2
 -- לו 0ק.ז48 82 -- ךולה 1, 2, 20, 70 77 9

 ו ל 0 0 7 659'ק-

 עקתו 85.99.154,162,172,176,240: תטמס 2,168. תורפושב 2"

 -- תורפשב 77,144. 155,175, 270 ; םטתס 3,168 -- תרפושב 1.

 14. ובסיו קומס ובוסיו 2. | תחא ע15 162. | ובושיו

 ז 55. ומכשיו , ז12 --- ומיכשיו 1: 4 20,70,84, 0 990 93:

 זסס) 150, 154, 158, 162,172,174,175,176, 195, 200, 250 1

 252; 27,260, 262, 271, 282, 283 ; ןזנותס 165, 168 ; 0766 4

 תולעב -- תולעכ ב 182 -- תולעכ 70, 77: 4 2 42 ה

7 ,262 ,200 ,2%2 ,21 ,260 ,240 ,246 ,200 ,172 ,168 ,150 ,120 

 282, 284, 288, ךסס 1, 601, 659 1 6'ק -- תלעכ טק.זג8 1 -- ב
 15% - 2 ל טפשמבכ 10ק. 18 1.

 קר !0ק.185 1ֶָג- | אוהה קנת יעיבשה 173 --אוהזה קזותוס 4.

 ובבס -- ובת +.
 16. םבעפב -- םםווב 4 תריעיבשה -- תעיבשה 172 ---

 איעיבשה 3. | תורפושְב -- תרפשב ֶק,172 -- תורפשב
 175, 270: םטתס 3 -- תרפושב 1. םכעה , 14.

 17. איה :", 162 --אוה 8%, קתנמס הב רשא לכו איה

 גק.ז8: 1. | לכו :"--ו, 84. הב --וב 80. רשא --- הנוזה
 טק.:85 1.  היחת ₪26 היהת 158 -- לכו היחת 198. | איה

 91.  ""רשא 2" ללא "התא = התא הוהי
 18. קרו -- ו , 90 -- םכגו 162. | םכתא , 180-- ת טק.

 םכתרכעו -- םכתרבעו 70,182 ; קזותוס ףְפ. םכרחל--ברחל 7.

 ותוא -- ותא 1, 2,4, 70, 77, 82, 84, 5%, 80, 93, 90, 2%

 ז פ0,154,155,158,172.174,175,176,1789,182,195. 200, 224, 6

 2%1,2%2, 251, 2%7, 260, 264, 270: קזותוס 139,168 -- םםתא

 19. ףסכ -- ףסכ ילכ ווָב- | רשוחנ 162, 283. | שדק קזומוס
 שדוק 77. אוה 53 77 -- םכה 14%. | רצוא --ו \ 1. אובי --

 ו \ 1: 4: 70.77: 59.93,99.100,1וב,1 50+ +, 7
264 ;260 ,2%7 ,2%3 ,251 ,240 ,246 ,224 ,105 ,180 ,179 ,176 ,174 

 םווגוס 209 -- !אובי 0. ן

 .2.1 6 ) 65 זת 4.

 4 זרעבשו : שימי תשש השעת הכ זרחא םעפ
 ןוראה ינפל סכילבויה תורפוש העבש ואשי םכינהכ
 זכימעפ עבש ריעה זרא ובפת יעיבשה זכויבו
 5 ןרקב ךשמב קדיהו : תורפושב ועקתי םכינהכהו
 םכעה לכ ועירי רפושה לוק תא שככעמשב לבויה
 ולעו היתחת ריעה תמוח הלפנו הלודג קרעורת

 6 םכינהכה לא ןונ ןב עשוהי ארקיו :ודגנ שיא שעה
 זכינהכ העבשו תירבה ןורא תא ואש םהלא רמאיו
 : קדוהי ןורא ינפל םכילבוי תורפוש העבש ואשי
 ץולחהו ריעה תרא ובסו ורבע שעה לא ורמאיו
 ללא עשוהי רמאכ יהיו : הוהי ןורא ינפל רבעי
 זרורפוש קדעבש וכיאשנ םכינהכה העבשו שכעה
 ןוראו תורפושב ועקתו ורבע הוהי ינפל םכילבויה
 9 ינפל ךלה ץולחהו ! שהירחא ךלה הוהי תירב
 ירחא ךלה ףסאמהו תרורפושה ועקת שינהכה
 10 הוצ שעה תאו : תורפושב עוקתו ךולה ןוראה
 זככלוק תא ועימשת אלו ועירת אל רמאל עשוהי
 זככילא ירמא כו דע רבד םככיפמ תוצ לו
 זז ריעה זרא זדוהי ןורא בסיו + שתעירהו ועירה

60 4 

 צה ם

 4. םםינהכ -- םכינהכה 253, 257,260 ; קנס 174. העבש , 1.
 תורפוש -- תורפש 85, 8, 154, 15%, 172, 176, 210, 20, 270 --
 תרפוש +. םכילבויה -ו ה 1: 85: 93: 99: 149: 155: 249: קזננמס

 זס. | ןוראה --ו,ז.  יעבשה ץלֶק. | תרורפושב -- תרפשב 7
 -- תורפשב 58

 <. היהו -- יהיו לד. | ןרקב ךשמב ₪ק. 85 173. | ךושמב 7:
 82, 4,168, 220, 270, 282, 283, 284, 286. | ןרקב ,,. לבויה

 --ו 202 144:8%, 250, 253, 260, 270. | םכבעמשב -- םבכעמשב
 זו 80: 93,112, 195, 246, 249, 250 659 'ק : קנותגס 209
 --2 198 םכעה לכ ועירי קזותוס 015 4 הלודג -- ו ,2

 144.  ולעו (סח6 ולעי 82.  םכעה 2%-- םכעה לכ 9.
 6. םםכהילא 84, 8 4 220, 262, 270, 281, 284, 286 :

 םממס ז39,144- תא , 93 -- לא 77. | העבשו -- אעבשו 4
 תכינהכ , 77. | העבש , 70. | תורפוש -- תורפש 80: 93:99: 2
 170. 200: 270: תטת6 2 -- [ ררפוש 77. םכילבוי -- 1 -

 םבילבויה קזומס 154, 174 -- םבילבויא 195 -- םבילביה 6.
 ןורא 2"-- תירב ןורא 182, קנווס 4-

 7. ורמאיו --רמאיו 1, 70, 77, 82, 885, 49 771

0 ,264 ,260 ,257 ,253 ,251 ,250 ,249 ,246 .175,176 ,172,174 
 271,282, 283, 0 659'ק : קתנתבס 168,172,176, 0,

 ובוסו 70, 55, 0. ץולחהו -- ץו טק. 846 112. = רובעי
 77, 95: 257 : קונתוס . ןורא -- תירב ןורא 4. :

 8. יהיו--שאכ יהיו 18.  רמאכ --רומאכ 4,226,257 --רומאב
 7ס -- רמאב 84, 85, 93, 101, 149, 154, 160, 172, 180, 210
 250, 601, 602 ; קצנתס 2, 3,100, גג (ס6 128 -- כ טק

 18 םכינהבה -- םכינהכ 271 4, 288, 4. םכיאשונ ל.

 ז-רורפוש -- תרורפש 2, 77, 82, 85, 09, 100, 154, 155, 175; 0

 -- תרפוש 1 -- תורפושא ףס0. | םבילבויה -- ו \ 1, 82, 5,
 144,1ף0,164:155.172:175 : תטת6 2. ינפל -- ןורא ינפל 180

 252, 260, 264, 271, 300 ג קומו 261. | תורפושב -- תורפשב 4

 144.155,172,175, 270: תםטתס 3 -- תרפושב 1. הלוח לש

 84, 8%, 100, 101, 102,112, 1זג, 160, 174, 210, 251, 253: 79

 260, 270 ; 106 4 8, 9. ךלה ץולחהו : םכהירחא ,
 9. ףךלה 1"-- ךלוה 70, 77, 8ף, 100, 102, 112, 113, 150 22

 174,240: 240, 21, 253, 257, 200, 270 ; | 128. כינהפה 6

 סו 4. | ועקת -- ועקות 168,226, 262 ; (06 128 -- 'עקות 42

 271 8 : קתומס 86,100, 113 --'עקת 1,200 80: 93, 112,

 198, 246, 249, 250, 251, 2 200, 264, 270, 282, 659 'ק : עז!זתס

 150, 209. | תורפושה -- תורפשה 80,113, 144,175, 270: תטתט

 3-- תרפושה 1 -- תורפושה פשה 150 -- תרפשה 77 -- תורפשב

 ז 8% -- תורפושב 160,249. | ךלה 2"-- ךלוה 1, 2,700 5
,257 ,253 ,251 ,249 ,240 ,174 ,112,111,129,144,140:150 

 270 ; קחנתס 1,139. ןוראה -- הוהי ןוראה 8, 180 -- תופי 14

 הוהי 77,198 -- ] טק. זג8 90,102.  ךולה - ו , 5
 158,182,195, 246: םטתס ?. עקתו 1, 94, 149: 155: 6.

 תורפושב -- תורפשב 20, 144,155, 175: 24) : תםטת6 3 -- תרפושב

 1 -- תורפושה 2.
 < 10. ועירת -- * \176. | םבכלוק -- ו , 100, 150,172,176,

 262: קזומס 168. םככיפמ -- םככינפמ 158. | ועירה קגתוס וערה



 (כ 2.1.

 פכרחה ןמ הדוה' קדטמל חרז ןב ידבז ןב ימרכ
 עשוהי חלשיו :"לארשי ינבב קדוהי ףא רחיו 2

 שכדקמ ןוא תריב שע רשא יעה וחירימ םשישנא
 תא ולגרו ולע רמאל שכהילא רמאיו לא זריבל

 ובשו :יעה זרא ולגריו שישנאה ולעיו ץראה 3
 כעה לכ לעי לא וילא ורמאיו עשוהי לא
 וכיו ולעי שיא שיפלא תשלשכ וא שיא םכיפלאכ
 טעמ יכ שעה לכ תא המש עגית לא יעה תא

 זכיפלא תשלשכ המש שעה ןמ ולעו : קדמה 4
 ישנא שכהמ וכי :יעה ישנא ינפל וסניו שיא 5

 רעשה ינפל זסכופדריו שיא הששו שישלשכ יעה
 יהו סעה בבל סמיו דרומב סכוכיו םשכירבשה דע

 וינפ לרע לרפיו ויתלמש עשוהי ערקיו + שימל 6
 ינקזו תצוה ברעה דע קדוהי ןורא ינפל קרצרא

 עשוהי רמאיו : םכשאר רע רפע ולעיו "רארשי ל
 שכעה תא ריבעה תרבעה המל הוהי ינדא ההא
 ונדיבאהל ירמאה דיב ונתא תתל ןדריה תא הזה

 קרמ ינדא יב !ןדריה רבעב בשנו ונלאוה ולו 8
 : ויביא ינפל ףרע לארשי ךפה רשא ירחא רמא

 ונילע ובסנו ץראה יבשי לכו ינענכה ועמשיו ף
 ךמשל השעת המו ץראה ןמ ונמש תא ותירכהו

 המל ךל כק עשוהו לא הוה' רמא'ו "מח אס
 זכגו ילארשי אטה |: ךינפ לע 'רפנ קרתא זרז גצ

 ןמ וחקל פכגו שכתוא יתיוצ רשא יתירב תא ורבע
 ! שכהילכב ומש זכגו ושחכ זםכגו ובנג שכגו שכרחה

5 0 1 

 םכע ,1.70. לא תיבל -- לאתיב 253, 260 -= לאתיבל 4
4 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,158 :155 ,154 ,149 ,130 :94 :93 

 257; 264. לא קזומס לוא 2.  םכהילא --םבהל 1---

0% ,262 ,224 ,200 ,178,182 ,176 ,168 154 ,10 :99 :94 :92 

 262, 271 44, 288, 601, 602. | רמאל , 154. = ולעיו -- עי

 84. יעה -- רעה
 23. ובושיו 20,174, + םכיפלא תרשלשב 0. 4

 םכיפלא -- םכ \ 8%, 227. | שיא 2". 1,809. | חרא 2%"--לא
 2%7-- ת טק. 4 המה 218 :
 < 4. םביפלא -- םכ . 2.77:154 --' \168. | וסניו , 226 -- וסוניו
 2: 77,102, 174,180, 224. | ישנא -- םכישנאה 77. | יעה -- ריעה

 182 -- םכעה ו

 %. יעה -- םםעה 4.
 15% -- תישלשכ 89. | םבירבשה --- םכופדריו , 5.
 םכפדריו 70, 128, 155, 224, 2ף1, 260 -- כ , 2

 224, 2532, 0. דרומב -- ו , 253, 260 ; םטת6

 6. ויתולכש 113, 154, 257, 262, 271, 270, 282, 28, 294,
 299; (ס06 128. | לופיו 27- ו ולעיו -- לעיו 0

 7. עשוהי , 70. | הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 112, 226. | המל
 ע15 155. | תרבעה -- התרבעה 180,182. | תא 2%-- לא

 ונתוא 1, 3, 20, 84: 89, 99,154,246. | ונדיבאהל -- א \ 89 --

 94 -- ועדבאהל 2%2. | ונלאוה ולו -- ירמאה דיב 84. | ולו -- אולו
 1490 --) 2" (טק.ז8 7. ונלאוה 588 ץס -- ונלאה 4.

 8. ינדא -- הוהי 4-- הוהי ינדא 195. | רמוא 89, 251, 262,271 0

 288. - רשא , 4. ףרוע 77. 174- ויביא -- ויביוא 77: 52

 174, 200, 262 -- ויבוא :
 9. ינענבה -- ינענכה םכינהכה ףָּג- | ץראה יבשי לכו , 85. יבשש
 70: 77, 89,100,174 : (סזו6 128. | ונימש 0 7 7

 92: 149: 154: 155, 172, 174, 200, 226, 246, 249 : קנס

 ץראה ןמ ,4-

 זס. לא הוהי רמאיו גק.146. 102. | םכק -- םכוק 1, 20, 77,
,210,226,227 ,200 ,182 74,,,,,, 100 ,93 ,90 ,80 

 253, 650 2: קתותס 2,113,128,168 ; סו 119 -- םכ
 1 ךל 182: 2 650 2 -- יכל 4 המל -- המלו 77-

 התא ל ףס.  לפונ 20,112, 150, 174, 240, 0. |
 זז. ורבע -- ודבע 182. = יתיוצ < יתויצ קס. | :םכתוא -- ו
2,,,,, ,101 ,100 ,99 ,94 :93 :89 ,77 ,70 ,20 ,4 

,250 ,240 ,182 ,178 ,172,174 ,168 ,160,162 ,155 ,150,154 
 253, 267, 260, 270, 271 4, 277, 288, 400, 602, 659 2: תטת6 1.

 םכגו --וב182.  ובנג וס ונבג

 םבישלשכ -- םבישולשב 154 -- םכישלשב
 םכופדריו --
 םככיו 2

 .00.1 2 ז ס 5 שט ..

 20 עמשב יהיו תורפושב ועקתיו שעה עריו :אובי
 = = הלודג העורת זכעה ועיריו רפושה לוק תא םכעה
 שיא הריעה שעה לעיו קריתחת קדמוחה לרפתו
 21 רשא לכ תא ומירחיו :ריעה תא ודכליו ודגנ

 רוש דעו ןקז דעו רענמ קרשא דעו שיאמ ריעב
 22 ץכילגרמה םישנאה םינשלו : ברח יפל רומחו השו
 הנוזה השאה תיב ואב עשוהי רמא ץראה תרא
 קדל רשא "לכ תראו הרשאה תא שכשמ ואיצוהו
 21 זכילגרמה פכירענה ואביו : הל שכתעבשנ רשאכ
 תראו קדמא תראו קדיבא תאו בחר תא ואיצויו
 ;ריתוחפשמ לכ תאו הל רשא לכ זראו ;דיחא

 24 ריעהו : ללארשי קרנחמל ץוחמ םכוחיניו ואיצוה
 ' ילכו בהזהו ףסכה קר הב רשא לכו שאב ופרש
 . 2% זראו !קדוה' תיב רצוא ונתנ ילזרבהו תשחנה
 קרל רשא לכ תאו היבא תיב תאו קדנוזה בחר
 הזה וכויה דע לארשי ברקב בשתו עשוהי היחה

 עשוהי חלש רשא םשכיכאלמה תרא קראיבחה יכ
 26 תוהה זרעב עשוהי עבשיו | ! וחירי תרא לגרל

 ;רנבו זכוקי רשא 'הוהי ינפל שיאה רורא רמאל
 וריעצבו הנדסי ורכבב וחיר' תא תאזה ריעה תא
 27 ועמש יהיו עשוהי תא הוהי יהיו ! היתלד ביצי
 ??ראה "לכב
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 1 ןב ןכע חקיו שכרחב 'לעמ רארשי ינב ולעמיו

 ל ג 1 ₪ 1

 20. שבעה ז"ל 58 150. | תורפושב -- תרפשב 77, קנגוגס 178 --
 תורפשב 99,139: 144,172, 175: 195: 250, 264, 270: םטתס 4

 150 -- תרפשב 2 160, 1892, 14. עזנשב -- עומשכ
 279, 294, 286 -- (טק.ז80.. 128.  םכעה 2"--םכעה לכ 8
 תוגזק. קמתס 3. תא :",ז.  רפושה --ו ;77.257.  םבעה ג
 --- שבעה לב 154. | הלודג--ו , 1, 89,249,270. | לופתו 6
 תמוחה --ו .4:77:93,126,144,150. - הריעה -- ריעה 240 -

 הריעה ריעה - תרא 2", 14:
 21. תרא ,ז28. | רשא -- רשא ריעה 4.

 186 173. רומחו השו קוס רומה דעו 9.
 רומח לס -- רמחו 2:

 22. םבילגרמה --ה , 226. | עשוהי --עשוהי שהי 155.  ואוב =
 23. ואוביו 182, קזעמס ז58. | םכירענה 61488 4. - ואיצויו

 ואצו 17ף -- וא'ציו 2, 3, 4, 67, 82,90, 93, +, 2
 לב, 176, 178, 180, 195: 200, 240, 246, 252, 49 264, 270, %)
 200 1, 602 -- ואצויו 77. | בחר תא , 70. | תאו 1"--1 ;70 --
 תיב תאו 66015. לכ 100."2. | היתוחפשמ -- ו ,%
 ף, 100, 113,150 52 168, 172,176, 178, 195, 224, 220, 4
 2%3, 257, 262, 270 -- תו (טק.ז45 130. | ואיצוה -- איצה 270 --
 י 77. | םכוחיניו -- םכוחניו 176: קזנמס 200 ; תטמס 168,182 --

 שכחיניו 198: 253, 260 ; קזותוס 150 -- כ
 24. לבו -- לכ ראו 1, 154, 155 תזה. 601 ' (ס6

 תשחנה -- ה 91,155. | לזרבהו -- .  77,168. = רצוא -- תרא
 רצוא ז --רצואב 4 ריב ,5-
 2%. בחר תאו טו: 15%. בחר 6.

 היבא -- היבא אא 4. | חזה , 84. | תא 1%-- תאו .

 182, 70 288 ; תטמס

 26. תעב -- םםויב

 ןקז -- השא ע.
 רומחו , 84 ---

 תאו 2%"--לכ תאו
 וחרי 5

 איהה -- אוהה 00, 2

 146,150, 158,172.176.198, 240, סו: קעגתוס 128. | ---ינפל
 הנבו , 84. = ינפל -- ל טק.ז45 1. | תאזה \ 84,224. | תא 27-
 תאו 84,941. וחדרי 5 287, 288 ; תטתש 3. | ורובבב 2

 וסס) 140, 1ף0 ז74, 176, 182, 246, 251 ; קחוחס הנדסיי
 -- 1 2.180 100 -- הנ טק. וריעצבו -- * ; 99 - ר

 1טק. 13

 1. ןכע טו. ססת 24, 26, 26: 68 רכע 1 0/7008. 2, 7.

 ןה ירבו. לט הדוהי -- הוהי 14. םכרחה -- רחה

 5 לארשי ינבב -- לארשיב 154 1חז8ַ. 174, 180, 224, 2

 271 4, 288, 400, 601, 602 ; זותס 240 ; תטחס 1:

 2. חלשיו ,178. = וחירימ = וחרימ םטא6 4 -= וחירמ 9.
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 ךותב ץראב ינמט שכנהו .שחקאו םשכדמחאו
 22 סכיכאלמ  עשוהי חלשיו ! היתחת ףסכהו ילהאה

 ףסכהו ולהאב הדנומט קדנהו קרלהאה וצריו
 ללא םכואביו 'להאה ךותמ םשוחקיו : קדיתחת 3

 ! קרוהי ינפל טכקציו לארשי ינב לכ לאו עשוהי =
 תראו ףסכה תאו חרז ןב ןכע תרא עשוהי חקיו 4

 ויתנב תאו וינב תאו בהזה ןושל תאו זררדאה
 תאו ולהא תאו ונאצ תאו ורמח תאו ורוש תאו
 קמע סשכתא ולעיו ומע לרארשי לכו ול רשא לכ

 הוהי ךרכעי ונתרכע קרמ עשוהי רמאיו ! רוכע 5
 ופרשיו ןבא ללארשי לכ ותא ומגריו קדזה םכויב

 וילע ומיקיו : סכינבאב שכתא ולקסיו שאב שכתא 6
 ןורחמ הוהי בשיו הזה שויה דע לודג םכינבא לג
 רוכע קמע אוהה םכוקמה שכש ארק ןכ לע ופא

 ! רוה כהה רש

1 

 חק תחת לאו ארית לא עשוהי לא .הוהי רמאיו ג

 האר יעה הלע םכוקו המחלמה םכע לכ תא ךמע
 וריע זראו ומע זראו יעה ךלמ תא ךדיב יתתנ

 תישע רשאכ הכלמלו יעל תישעו : וצרא תאו 2

 פככל וזבהת התמהבו קדללש קר הכלמלו וחיריל

 לכו עשוהי זכקיו ! הירחאמ ריעל ברא ךל םיש 3

 שכישלש עשוהי רחביו יעה תולעל המחלמה שכע

 .1 .60 ןיסיפ שה

 זכהיביא ינפל םשכוקל לארשי ינב ולכי . הלו
 תול  סכרהל ויה יכ םכהיביא ינפל ונפי ףרע
 זכרחה ודימשת אל םשכא סככמע זרויהל ףיסוא
 ושדקתה תרמאו שכעה תא שדק שק | שכברקמ
 םכרח ירארשי יהלא חדוהי רמא קדכ יכ רחמל
 דע ךיביא ינפל שכוקל לכות אל לארשי ךברקב

 רקבב םבתבהקנו ::!פפכבהקמ םכרחה :שפריפה
 ברקי הוה' ונדכלי רשא טבשה היהו םשכיטבשל
 ברקת הוהי הנדכלי רשא החפשמהו זרוחפשמל
 ! שכירבגל ברקי הוהי ונדכלי רשא תיבהו סכיתבל

 לכ :תאו ותא .שאב ףרשי םכרחב דכלנה ;דיהו
 הלבנ השע יכו הוהי תירב תא רבע יכ ול רשא
 לארשי תא ברקיו רקבב עשוהי שככשיו + לארשיב
 תחפשמ תא ברקיו : הדוהי טבש דכליו ויטבשל
 זרא ברקיו יחרזה תרחפשמ תרא דכליו קדדוהי
 תא ברקיו : ידבז דכליו םשכירבגל יחרזה תחחפשמ
 5 ירבו :ןב :ימהכ  ןב .ןכע :הכלמ שםורבגל 'התיב
 ינב ןכע ללא עשוהי רמאיו : הדוהי הטמל חרז
 הדות ול ןתו לארשי יהלא הוהיל דובכ אנ םיש
 ןעיו : ינממ דחכת לא זרישע המ יל אנ דגהו

 הוהיל יתאטח יכנא הנמא רמאיו עשוהי תא ןכע
 קדאראו : יתישע זראזכו תראזכו לארשי יהלא
 זכילקש םכיתאמו הבוט תחא רענש תרדא ללשב
 ולקשמ םכילקש םישמח דחא בהז ןושלו ףסכ
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 הוב יו יות 6 2 10 א.

40 ,144 ,113,128,110,130 ,12 ,102 ,101 ,100 ,99 ,94 

 1 4, 158,160 4 עי 2 195, 200, 2

257.7 ,253 ,262 ,260 ,246 ,242 ,228 ,227 ,250 ,22% ,224 

 262, 264, 271,270, 282, 283, 286, 288, 601, 4. ילהאה

 ילהא 145, 2

00 22 

.1 ,226 

 ולהאב 92-

 21. םכחקיו 4, 99, 100, 224, 246. | םםכואביו -- םבאביו 246 --

 םכואיביו 1, 2, 20, 70, 77. 80, ף3, 100, 130, 150, 154, 1589. 9

 ול 92 200: 2207 228 20, 264 ; קזותוס 130, 168 ;

 1סע06/ 82, 128 -- םבאיביו 99,113, 226, 270. = לכ , סב. < םבקכציו
 -- םבוקיציו 1, 20, 70, 77, 93, 174, 224 -- (םםקיציו 32

 154, 182 תוגע8. 210 -- םבוקציו 2, 84, 85, 149, 168, 172, 02

 271 4, 288, 602, 664 : קזותוס 7 14 /

 וצוהלמ ד 2 4120 9 5 7180 1 82

 ולהאב -- ולהא ךותב ץראב 89, 2ף0 גז. -- ץראב

 24. עשוהי -- ןונ ןב עשוהי 4
 -- ףסכה לארשי 77.
,40 10:56 3 262 

 תראו ג%--ו,150. | ףסכה
 ויתונב 2, 67, 77, 89, 100, 174, 176. 72

 ורש ףְפ קתנמתמס 4. ורומח 4, 85, 2

2 ,263 ,2%0 ,240 ,224 ,195 ,174 ,172 ,168 ,162 ,100,158 ,93 

 277, 288 ; קזננמס 2 ; תטפס 149. | ונאצ תאו ,174. ונאצ

 םכנאצ 4. םכתוא 20, 102, 174, 262 ; קזותס 3,158 ג 6

 139. | קמע -- קמע לא 226 -- קמע אא 82. | רוכע--ו, זנו
 195, 224 -- רובע 1.

 25%. עשוהי -- עשוהי הוהי 136---עושוהי 20.

 ונתרכע -- ונתרבע 155 -- ינתרכע 6ףס 2.

 םכויב -- םכויה 154, 224, 660 2; קזגמס 8%. | ותא -- םכתא אפ
 -- ותוא 262. | ןבא 21 20. | םכתא 1%"-- םבתוא

 188.262. | ולקפיו שאב -- פיו ש 0.86. זֶקָּג. | םכתא 2%--

 םכתוא 70, 114, 154, 1.

 26. ומקיו 4, 70, 150; 4.

 -- םכוקמל 154, קזותס +

 המ ---המל 6%0 5.

 ךרכעי -- ךרבעי %-

 וילע -- םכהילע 224.  םםוקמה םבש
 אוהה , 90. = רובע -- רובע %-

 1. לא הוהי פג 89. | עשוהי -- עשוהי הוהי 4
 ךמע , 224. | םכע -- םבעה 145, 227 ; 06 1.

 260. | ומע -- ומע לכ 154, טז 1.

 2. הכלמלו 1%-- הכלמו ףֶפ.  .רשאכ -- כ , 240. | וחיריל ---
 וחריל לס ; םטס 1 --וחירל 89. | הכלמלו 2*-- ו , 99. | וזבת --
 וזובת 77, 94,150. 154, 174, 182, 246 -- זובת צב. ברוא 7

260 ,257 ,254 ,253 ,182 ,174 ,112,150 

 4. עשוהי , 224. | המחלמל קס. | רחביו -- רח ₪. 96 4.
 ירבג 77: 94,176.  ליחה -- ה 4

 ל 0%

 ; כקו 7,
 וריע 1טק.186:.

 5 צץ

 ז2. ולכוי 20, 80,112,174 קזנמס 2. תבור לק די

 ףיסוא - - (9 ) - - ינפל ₪גק.זג5 4. | ףרע םבחיביא טק. 18.
 םכהיביא 1"-- םבהיביוא קס -- ה טק. 185 77. | םבהיביא - - ףרע

 דד 224. רע --ףרעייכ 'ז = ףרוע -7קו174.-  .ןנפי , סב

 םכהיביא 2"-- םכהיביוא 70, 77 ; קזונגס 4 םכרחל -?. 174-

 אל 1%-- אלו 150,172. 174, 224, 227,242. - ףיסוא -- ו 1
0% ,246 ,240 ,200 ,195 ,176 ,175 ,172 ,154 :130 :99 :67 ,20 

 2 םככמע -- םככמע מ 155 -- םכהמע םטמס 4.

 אל 2", 240.  ודמשת 77,182. | םכרחה -- םכרחה תא
 וכ- [=כוק כ 2: 772.89: 39182, 5: 174,2245. תתומס זזק :

 10166 82. | ינפל -- ינפלמ ָףָּב -- ינפמ םטת6 182. = ףיביא -- ךיביוא
 20,112 -- ךביוא 77,262. | םכבכריסה ?0ע6 םככרופה 2.

 םבכברקמ -- ינממ 0.
 14. םככיטבשל -- םככיטבישל 154 -- םבהיטבשל קענס 2.
 תחפשמל 4,7ֶק.  ההפשמהו -- תחפשמהו 112. = הנדכלי --י טק.
 14 67. - תריבהו - - הוהי (טק. 18. 4 הוהי - - - - ברקי

 224. | ברקת -- ברקי 240. = תיבהו , 176. = ונדכלי 2"-- הנדכלי
 קוומס 246 ; !סו6 154. | הוהי 90."3. ברקו 2-- ברקת קאס 7.
 15. ותא , 128 -- ותוא 99, 262. | תא , 70,174. | תירב --יִּפ

 155 תגזק, 288,601. | הוהי ,
 16. רקבב , 6. | של

 ו7. תרא 1" 0.146 102 -- תא שבש 4.

 --הדוהי תוחפשמל הדוהי טבש 4.
 2ף0 418. 684, 598 ; קזותוס -

 יחרזה - - ברקיו , 90, 101, 4 ברקיו 2% [טק. *4- 4

 יתרוה. 27 2. תכירבגל -- םכיתבל 253, 2%7, 260, 524, 3

 גז. -- םכיתבל ₪07. 23. 366 -- םכירבגל םכיתבל 5331 -- ברקיו
 תא טק. דג" 12 ידבז -- ידבז תא

 18. סת. , 4 םכירבגל - - ברקיו פק. :3= 4

 -- ברקיו 888% א% 4- ןב ןכע טק. 85 4.
 ל קת 189- = הדוי

 הדוהי תרחפשמ

 תחפשמ 1"-- תוחפשמ 22

 יחרזה -- ה ₪. 8- 7.

 ברקי
 ןב .יהבו

 זמ עשוהי מ ביש -- *-\ 77-/ | אנ 17 1 1 וב

 ןתו שו. זה הדת 192. ,דינהו 96 + א 90. = תתישע --
 יתישע גסס. | ינממ קזוומס ונממ 3 -- ינמ טק. 1

 20, הנמא - - - - ןעי) [םק.ד88 175.  ןכע ןעיו , 84 -- ]כע ,ןעיו

 ןכע ןעיו לארשי יהלא הוחיל דובכ אנ םביש ינב 77. א -- לא
 270 -- * 8. רמאיו קעצנתס תאו 4 יתאטה , 1.

 21. האראו -- ה \ 7077, 129, 152, 174, 246, 240, 250, 210

 252, 260, 660 2, 658, 659'ק -- ה ₪48 154. רענש -- 2.

 הבוט קזגחס תבוט 4. | ולקשמ --הלקשמ 22% -- מ 0. 14. 3--
 6]66 246. - םכינומט 1, 2: 3: 4, 20, 67, 77, 82; 8%, 89; 90,



 - זז

 ךלמ זרוארכ יהיו : קמעה ךותב אוהה ;רלילב 4

 זרארקל ריעה ישנא ואציו ומיכשיו ורהמיו יעה

 ינפל דעומל ומע לרכו תצוה .הדמחלמל ללארשי

 ! ריעה ירחאמ ול ברוא יכ עדי אל אוהו הברעה

 ךרד וסניו םכהינפל ללארשי לכו עשוהי ועגנוו 1 5

 ףדרל ריעב רשא םשעה לכ וקע"ו ! רבדמה 6

 : ריעה ןמ וקתניו עשוהי ירחא ופדריו שהירחא

 ואצי צל רשא ירא זריבו יעב שיא ראשנ אלו גל
 ופדריו החותפ ריעה זרא ובזעיו ללארשי ירחא

 קרטנ עשוהי ללא קדוהי רמאיו :  ללארשי ירחא 8

 טיו הננתא ךדיב יכ יעה לא ךדיב רשא ןודיכב

 שכק ברואהו :ריעה לא ודיב רשא ןודיכב עשוהי פ

 ריעה ואביו ודי זרוטנכ וצוריו ומוקממ קדרהמ

 ונפיו ! שאב ריעה תא ותיציו ורהמיו קדודכליו 0

 ריעה ןשע הלע הנהו ואריו םשכהירחא יעה ישנא

 הנהו הנה םונל שכידי שהב היה אלו ;רמימשה

 עשוהיו ! ףדורה ללא ךפהנ רבדמה סנה םשעהו 1

 הלע יכו ריעה תא בראה דכל יכ ואר לארשי לכו

 קרלאו :יעה ישנא זרא וכיו ובשיו ריעה ןשע 2

 הלא ךותב לארשיל ויהיו פפתארקל ריעה ןמ ואצי

 0.1 54 ןס פט ג.

 < 4 ספתא וציו : הליל שכחלשיו ליחה ירובג שיא ףלא
 לא ריעה ירחאמ ריעל שכיברא שכתא ואר רמאל

 : םכינכנ שככלכ שכתייהו דאמ ריעה ןמ וקיחרת
 5 היהו ריעה ללא ברקנ יתא רשא םעה לכו ינאו
 : םכהינפל ונפנו הנשארב רשאכ ונתארקל ואצי יכ

 6 יכ ריעה ןמ שתוא ונקיתה דע ונירחא ואציו
 : םהינפל ונסנו הנשארב רשאכ ונינפל םיסנ ורמאי

 7 הנתנו ריעה תא שתשרוהו ברואהמ ומקת שתאו
 8 תא.טכשפתכ קדיהו : שכדיב שככיהלא ;דוהי
 ושעת הוהי רבדכ שאב ריעה תא :ותיצת ריעה
 .) ללא וכליו עשוהי שכחלשיו |! שפכתא יתיוצ ואר

 יעל שכימ יעה ןיבו לא תריב ןיב ובשיו בראמה
 זס סשככשיו : שעה ךותב אוהה הלילב עשוהי ןליו
 = - ינקמ צוה לעיו שעה זרא דקפיו רקבב עשוהי
 זז הומחלמה שעה לכו :ייעה םשכעה ינפל לרארשי
 ןופצמ ונחיו ריעה דגנ ואביו ושגיו ולע ותא רשא
 12 זכיפלא תשמחכ חקיו : יעה ןיבו וניב יגהו יעל
 יעה ןיבו ללא זריב ןיב ברוא שכתוא םששיו שיא
 14 רשא הנחמה לכ תא שעה ומישיו : ריעל םימ
 עשוהי ךליו ריעל סכימ ובקע 'זראו ריעל ןופצמ

 צב ₪ מס ע10 א 4

 6%8 -- לאתיב 93: 94: 154, 155: 158, 198, 226,

 איעה 100. | םבימ -- ןופצמ 4.

.0 ,4 10186 

 13. ומשיו 20, 82, 260, 264, 271. | םכעה ,70. | תרא --לא

 271 3 קזונתס 77 5 (סז6 128 ; תטמס 154. | לכ | 22%. | ריעל 1"

 -- ר 160, 658.  ובקע קזותמס וביקע 168. | ריעל 27-- ר ,4

 ךליו -- ןלו 4 999 153. 198 גתגזק. 257, 260, 288, 601, 6%0 2 ;

 תםטתס 158. 810 ס3נת 01026 61ת6ג1 גת ל

 14. תוארכ -- ו ,168.  -ורהמיו , 154. | ומכשיו 176 ;

 ישנא --י \ 70% םרזא -- ד ,- 2 3: 42 20 07. 70/77

 82, 85: 90: 93: 94: 99, 100, זז2, וג, 114,128, ד10,139, 90

2240 ,210 ,200 ,105 ,150,154,155,158,168,172,175,176,178 

,271 ,270 ,264 ,2 ,260 ,27 ,253 ,2%2 ,240 ,246 ,240 ,226 

 284, 286 ; םטמס 182 -- ברואה 1.

 ז 5. וסוניו 93, 4- ךרד -- ינפל 0.

 16. ריעב , 70 -- +. 168 -- ר \ 77. 105: 246: 249, 0 7

 יעה -

 ריעל -- ר \112,659:.77'ק:

 270, 659'קַג קחתתס 357. | ףודרל 70,174, 209,257.  ירחא
 עשוהי -- םבהירחא

 17. יעב - - אלו , 182. | יעב --יעמ 2%3,260. | לא תיבו --

 לא תיבבו 06, 683 'ם -- לאתיבו 0, 18%

 182,198, 224, 260, 264. | רשא ,182. | ריעה (טק. ג 4

 לארשי - - - - - ובזעיו \ 224-
 18. ןודיכב 1"--י , 253, 260, 264 -- ,0 , 

 ךיהוב לק.  "ףדיב"יפ יעה לא ,182. וחיב רשא ,'ז55-
 ר \ 70, 2ף0 תג. 1.

 19. ברואהו -- בראהו 2, 77, 82, 93, 94,99,100 זז

-- 270 ,267 ,253 ,240 ,240 ,10% ,178 ,176 ,175 ,168 ,158 

 ברו טק. *34. 1 הרהמ ומוקממ < 7. ומקממ 1, 2

 114,158,172,176,195, 249. | וצוריו --וצריו 70: 77: 84. 55,

,224 ,178 ,176 ,17% ,174 ,158 ,154 ,150 ,144 :113 :99 :93 
 253, 260 271 4 ; תטתס 156 - וצו טק.זג. 128. | תוטנכ -ו,

 85,113 -- תוטנב 155: 257, 271 2, 4. ואביו -- אביו 7.
 הדכליו :סס. | ותציו +

 20. יעה קוגחס ריעה 158 -- איעה 128.  םכהירחא -- םכהינפל
 70. | המימשה -- המימשה שאב 10. = םבידי ג. ע8

 רבדמה -- רבדמה לא ּוזָג, 153,155, 180, 246 ; טסט 0
 --רבדמב 89.  ףדרה 1, 2, 3, 70, 77, 82, 9, 100 6

.4 2600 ,2%7 ,253 

 21. לארשי -- לארשי ינב 227, 249. | ברואה 1, 4, 67, 70,
,,,,, ,,,,, 90 :89 

 226, 246, 2%3, 270, 286 ג קצו1תס הלע -- הלעי 2.

 ןשע -- תא ןשע ֶדֶד. | ובושיו 154,172,174.  תרא +4

 יעה -- ריעה 168, 277 תוגזק. 00 ; (סעז6 174, 200 ; םטתס 4

 22. ךותב / 128. = הזמ הלאו , 89. | םכתא 1, 2. 3, 4: 77 5

 93: 99, 100, זוג, 130, 144,150, 155, 155, 172, 174, 176,
 224, 226, 240, 260, 2%1, 2%3, 267, 260, 262, 4. מכהל -

 םכהל .ונממ 76 -- ול 4 ז58, 176, 178,182,

 ךדיב 1%---

 ריעה --

 ' םטת6ש

 4. םםתא 1"-- םםבתוא 1: םכיברוא 112, 2%, 260, 264 :

 זו 102. רעל , 70. ריעה ירחאמ , 4.  םבכלכ - - (6) -- רעה
 טק, דג. 128. - ריעה 2", ץס. < כינוכנ 2, 4, 80: 93

 זז2,128,140, 155, 172: 174, 176, 200, 240, 201, 253, 257,

 271 8, 288 ; קזנמוס

 5. יתא קוס ותא 160.  יכ--רשאכ יכ 146.  ונתארקל , לס
 -- וניתארקל 1. 4, 20, 77, 3, 149, 150, 158,168, 105, 246, 1

 --(טק.186 3.  הנושארב 2; 3, 80: 154, 155: 174, 19%: 262, 73

 282, 281, 284, 286, 288 ; קצנמס 4.

 6. ונירחא -- * , 262. | םכתוא ונקיתה דע , 224. | ונקיתה --
 *,172-- ת קמחס ק 144 -- וניקיתה 153. | םכתא 12

 77: 82: 89: 93נ 99, 100, 111,128, 150, 154, 155, 5% 102, 2

 174,176, 179. 246, 240, 2%1, 253, 257, 200, 270 ; תונת6 .

 ריעה -- 'יעה 7. ורמאי -- ורמאי כמא 4. הנושארב 2, 2

 102,1%4,172, 752 176, 1982287: 202, 27ד .- ונסנו -- וסנו

 158 -- ונתסנ

 ל. ומוקת 1.70, 77: 84, 95, 100,112,113, 2

 168,172,174, 246, 240, 270 ; קז!מס 128,130 ; תטמס 4.

 ברואהמ -- ו. 70, 77: 90, 93: 99; 113: 144: 154, 155, 6%

--- 264 ,260 ,2%7 ,251 ,240 ,246 ,240 ,220 ,224 .174,178 :172 

 ה , 10 -- בראה ןמ 182. | שבתשרהו 113. | הנתנו -- הנתנ יּכ

15 
 1 םככשפתכ -- םבכשרפתכ 76 -- םככשפתב 260 -- שבשפתכ

 14%. | ותיצת -- לא הוהי הנתנ 224. = ריעה 2%-- 'יעה 7.
 שאב -- שאב תרא 77. | הוהי -- ןכ הוהי 4 ואר -- ואר דב

 7 יתיוצ 5155 7.

 9. םכחלשיו -- הוהי םכחלשיו ףס. = וכליו , 86.  לאתיב 4
 155; 158, 198, 224, 226, 227, 228, 240, 242, 4 יעה

 תטמ6 ריעה 1%4-- עה ₪0ק.148 ףְס. | יעל --יעה 260. | הלילב
 אוהה גס. 4. 4.

 זס. לארשי גק.186 זֶדג. | ינפל -- ינפל ומע 3. | םבעה 2",
 76. '"יעה -- על 2

 זנ. םכעה --יעה 178. | המחלמה -- ח , ץס -- המחלמל 2
 קחגס 99. ולע -- וילע 84. | ריעה -- ר , 128. | יעל -- איעל

 70. אינהו 1, 70, 77: 145, 174, 224, 253, 260, 288, 4.

 וניב -- ויניב 1, 70, 77,923, 113, 246, 249, 20, 261, 270, 659 'ק ג
 קחותס 1%5 -- םכניב 174. | יעה -- ה ; 150 -- םכעה 14, קזותוס

: / .214 

 12. םכיפלא -- ףלא 77 -- פלא 8. 11ה. 84. | שיא ,-
 םכתוא , 70, 99 -= ! \ 2. 4, 20, 77, 82, 4, )4, 100 2

,224 ,182 ,176 ,174 ,139,149,150,155,158,160,168,172 

 246: 249, 2ף0, 201, 2%7, 260, 264, 270, 271, 277, 279, 282, 2

 284, 286, 288, 601 , 602, 601 ; םטתס +. ברוא , 224 =- 1 5

9 .139 ,130 ,114 ,113 ,100 , ,94 :82,991 .77 ;20.70 :3 
2 ,195 ,178,182 ,176 ,150.1542155,158,168,172,174,17% 

 210,226, 240, 246, 24, 260, 2%1, 2%2, 25, 2ף7, 260, 262,

 271, 279, 282, 283, 284,286. לא תיב --ןוא תיב 84, 27 וז.



 (כ ג. 25

 רשא קדשמ תרות הנשמ תא זכינבאה לע שש

 וינקזו "לארשי לכו | : ללארשי ינב ינפל בתכ 3
 דגנ ןוראל הזמו הזמ סכידמע ויטפשו סכירטשו

 רגכ קדוה' תרירב ןורא יאשנ כיולה שכינהכה
 לומ לא ויצחהו םכיזרג רה לומ לא ויצח חרזאכ
 תא ךרבל הוהי דבע השמ הוצ רשאכ לביע רה

 לכ תא ארק ןכ ירחאו : הנשארב לארשי שכעה 4

 בותכה כב קרללקהו הדכרבה :;דרותה ירבח
 הוצ רשא לרכמ רבד היה אל ! קדרותה רפסב 5

 לארשי להק לכ דגנ עשוהי ארק אל רשא השמ

 ! כברקב ךלהה רגהו ףטהו פכישנהו

0... 

 רהב ןדריה רבעב רשא זכיכלמה לכ עמשכ יהיו
 ןונבלה לומ לא לודגה שכיה ףוח לכבו הלפשבו
 ! יפוביהו יוחה 'זרפה ינענכה ירמאהו יתחה
 ילארשי םכעו עשוהי שכע שחלהל ודחי וצבקתיו
 השע רשא תא ועמש ןועבג יבשיו :! דחא ;קדפ

 קרמרעב המה שג ושעוו  :יעלו וחיריל עשוהי 4
 שכהירומחל שילב םכיקש וחקיו וריטציו וכליו

 תולענו : םכיררצמו שכיעקבמו םכילב ןי תודאנו 5
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 (כ ל. ן 0 ד

 ריאשה יתלב דע טכתוא וכיו הזמ קדלאו ;דזמ

 2 יח ושפת יעה ךלמ תראו ! טילפו דירש םכהל

 24 לרארשי זרולככ יהיו | עשוהי לא ותא וברקיו
 רשא רבדמב קרדשב יעה יבשי לרכ זרא גרהל
 0  סמת דע ברח יפל םשכלכ ולפיו וב סכופדר

 ! ברח יפל קדתא וכיו יעה לרארשי ללכ ובשיו
 2% הדשא דעו שיאמ אוהה וכויב שילפנה לכ יהיו

 26 תל עשוהו :יעה ישנא יככ ףלא רשע כינש

 שכירחה רשא דע ןודיכב קרטנ רשא ודי .בישה
 27 ריעה ללשו קרמהבה קר :יעה יבשי לכ זרא
 הוצ רשא ;דוהי רבדכ לארשי םשכהל וזזב איהה
 28 לת המישיו יעה תא עשוהי ףרשיו : עשוהי תא
 2) יעה ךלמ זראו :! הזה םויה דע הממש םשכלוע

 הוצ שמשה אובכו ברעה תע דע ץעה לע הלת

 התוא וכילשיו ץעה ןמ ותלבנ תא ודירויו עשוהי
 לודג םכינבא לג וילע ומיקיו ריעה רעש זחתפ לא

 30 הוהיל חבזמ עשוהי הנבי זא = + הזה םכויה דע
 41 דבע השמ הוצ רשאכ : לביע רהב לארשי יהלא
 השמ תרות רפסב בותככ לארשי ינב תא הוהי
 לזרב ןהילע ףינה אל רשא תומלש זםכינבא חבזמ

 32 בתכיו :םםימלש וחבזיו הוהיל תולע וילע ולעיו

 לב תז ₪ תעתס10 א 4

 174, 270 ; קזומס ;ס -- ןהי טק.146 82.  ןילע 180. | תולע -

 ו 2,113,114,150,10%, 224, 240 -- תולוע 1, 99. 106 ; סת 9

 -- תלוע 60, 77. = הוהיל , 4.
 12. םבש 588 4. |

 33. לארשי לכו , 158 -- לארשי לכו שי לכו 1%%. | םבירטשו -
 םבירטושו זז2 --וירטשו 3, 601, 650 1 ; קננתגס 10 ; (ס0ז6

 םטתס 155,182 -- ןירשושו 60 2, 1. ויטפשו -- ויטפשו פושו

 ץס -- ויטפושו 112,125, 651. | םכידמוע 67, 70, ל7, 257.  ןוראל

 ו לטל ה כלה| 74180 278-  יאשו קמה | בירב -
 כרב 100. 145: 149: 155: 174; 195,217, 220, 42

,77 ,461 :434 :431 :405 :493 ,353 :337 :110 ,301 ,271,282 ,251 
590 ,594 ,580 :575 ,570 :509 :559 :543 :535 :531 :524 :514 490 
 614, 648 ; קזנמס 70,155, 250 546 ; (סז6 82 -- םכיזירגה קנזס

 4 -- םבזרגא 4 : 5/0100 224-- רמאל םכעה 93-- נעה

 הזה 1:78.  לארשי--הזה 240.  הנושארב 4
 172,174,195, 261, 262; קתותס 2,357 -- הנשארכ 1.

 4. ןכירחאו 70, 93, 130, 155, 198, 260. | לכ , 150 4.
 הכרבהו ג.  לככ -- לכב 8ֶס. | בותכה --ו , 77 -- הרותח 4

 הרותה 2"-- השמ 271 44 -- תירבה קצוגס 7.

 35. אל 1%-- אלו 70.77. היה אל 518 2%7. |
 להק לכ דגנ ₪0ק.148 1:2. להק 93. | םבישנהו -- ו ,%
 -- גק.ת48 112-- ה (טק.48 130. | ךלוהה 70, 174, 240 ; 6

 128. | םכברקב -- םככברקב 145 ; קזוגס .

 רבה | ל

 1. עמשב -- עומשכ לד -- עמשב םטפס 172. | םםיכאלמה 7.
 רבעב ,182.  ףח 20, 3, 240, 253, 257, 260, 264. ביה ,5

 ינענכהו 1,93,150,180,2%3,2%7,260. | יזרפה -- יזירפהו %

 174, 287, 260 -- 'זרפהו ,,[,,,

 224, 253 ' !סזפס 128,139 -- "רפה 264, 271. | יוחהו 99
 174: קזותוס 4 יסביהו 20.77

 2. וידחי 70, 93,190, 227 -- דחי 7.

 לארשי , לס. | בע --
 2. יבשויו 125,174, 251. תרא -- לכ תרא 172, קזותוס 4
 השע , 174. = וחיריל -- וחירל לס -- וחריל 108. יעלו -- ו ,-
 4. המרעב -- המ , 144. -  וריטציו -- ורטציו 150 -- ורייטציו
 226, 227 -- \דיטציו 60, 112,160, 289, 400, 602 ; 16601; 21

 178 -- ורי טק. 85 128 -- ך [טק.זג6 99. | םבילב ו,
 =בהירמחל 50, 60, 77, 84, 8%, 89: 1 1-0

 154,158,168,175,176,182,195,209, 226, 253, 2%7, 260: קזנתוס

 128. | םבילב - - םםהירומחל , 14%. = תודאנו -- א , 108, 1ק4--
 תרדאנו 106,ווג,1 +, + 195, 200. 32

 2%7, 260 ; תטתס 168 -- תרודונו 50, 1. ןיי כ. 3 24

 םכיעקבמו -- מ ,, 54 -- םביעקובמו 1,112, 240 ; קזומס 0 ; 6

 70. | םכיררוצמו 1.77, 112, 246,260; קזוחס 6.

 םכע , 70, 899. | =בעו

 226, 226, 2%2, 262, 204, 270, 271 2, 28 4, 288, ךסס '1, 601

 תוגזק. כזנתס ף ; םטת6 2,128,139,154,174, 357. -*

 23. ובירקיו 70, 77. 93, 100, 112, 174, 176. 195, 226, 250 +

 257, 260, 264 קזומס 2,114,128,168,182,357. | תא ,70--

 ותוא 4.

 24. תולככ -- ו , 209- | גורהל ף.174,182,2%1.  יבשוי זס1,
 12 2600. | רבדמבו 174.  רשא -- דע 70. וב , 145 -

 םכש 82, 4 רע 066 םכע %- םכמת -- םכמות 7

 12. 1ם00ע םםמת 6 ובשיו תט1!טת .1קפזנטתו ; 2

 80, 90: 93: 94: 99, 101, 102,112, דב 0, ,+,4

2% ,257 ,252 ,240 ,108 ,10% ,150,155,171.172,174,1785,180 

 271, 27, 282, 283, 256, 100 1, 1 לכ 2%-- ינב 4

 יעה 2%-- 'עה לא 1%4. | התוא 20,102,112, 200 : קזנבס 4

 2%. יהיו פ 2%7. | םבילפונה 174,284.  שיאמ , 99 -- שיאמל

 4 רשע , 4

 26, הטנ -- הטנ ה לס. | דע 55 77. םכרחה 19%.  זרא
 149. 246. | יבשי לכ , 70. | יבשי -- יבשוי 77 -- ישנא 6.

 27. קר -- קר והיו 155. | ריעה --יעה ד. = איהה -- תאזה

 4 -- אוהה 3: 77: 85: 89, 93, 101, 145,174,175,182, 195. 92
 2%4, 270 ; קונתמס 128, 0. לארשי -- לארשי ינבכ 4
0 179 ,176 ,174 ,173 ,168 ,160 ,158 155 ,154 :150 :140 145 

4 ,240 ,246 ,228 ,227 ,226 ,225% ,220 ,206 ,20% ,204 ,182,108 

 2%ז, 2%2, 253: 257: 260, 271 0, 288, 401, 108, 710, 330. 7:

15 :459 ,452 ,451 ,431 ,420 ,418 ,403 ,400 :399 .366 :359 :355 
5599 :547 :542 :549 :531 :530 :524 :519 :490:491:494 :477 :475 

2 ,601 598 .597 ,596 ,599 :557 :5%% :583 :571 :569 562 ,560 
 606, 612, 614,616 ;: קצונתוס 642, 546,642 ; םטתס 240 -- תוגזקב

 400. ינב 224, 240, 375, 425: 476 514, 607 -- לארשי אא % 0-4
 הר, 92. :

 28. ףורשיו 257.  עשוהי ,\ 224. | המישיו --- המשיו 100,114--

 המישיו משיו 76 -- הימישיו 154, תטת6ס 182 -- הימשיו 7.

 הממש , 5.
 20. הלת -- תופזַא. 480. עשוהי 224.  אבכו +,

.1 ,258 ,270 ,260 ,257 ,253 ,252 ,240 ,224 ,182 ,172 ,168 ,155 

 601 -- אבבו 70. = ודירויו -- ודריו 2, 82, 114 -- !דיר'ו 4, 844, 2

4 ,252 ,20 ,246 ,242 ,240 ,200 ,176 ,160 101,130 ,4 

 262, 271 , 270, 282, 2834, 284, 286, 1001, 601 -- ודרויו קס, %
 . 195: 253 --ו) (0ק.:45 ז28. | וכלשה 150,252. | התוא --ו,

%,,,,,, 100 ,9 ,94 .93 :54 :77 ,70 ,4 ,2 ,1 
,257 ,254 :251 ,252 ,249 ,246 ,240 ,224 ,182 ,172,174,176 

 262 -- התא התא 0. לא , 114. ריעה \ 77 -- ריע נק,

 90. | ומקיו 77,150, 260,264. הזה - - לודג (גק.84- 1

 40. לביע --* ;,7-
 41. תא -- לאל 9 44+

 תומילש ףָב,182 -- ש ₪45 101.  רשא ,5-
 תרומלש -- ו, 270 ---
 ןהילע -- םכהילע



60 1% 

 תאו םכדיצמ סישנאה זחקו !  דאמ ךרהה ברמ 4
 פכולש עשוהי שכהל שעיו ! ולאש אל ;דוהי יפ 5

 יאישנ םכהל ועבשיו סכתויחל תירב שהל תרכיו

 רשא ירחא זםכימי תשלש ;רצקמ יהיו +! חרדעה 6

 וילא שכה םכיברק יכ ועמשיו זרירב שכהל ותרכ
 לא ואביו לארשי ינב ועסיו : םכיבשי זכה וברקבו 7

 הדריפכהו ןועבג שכהירעו ישילשה ?םכויב םשכהירע
 לארשי ינב שכה אלו |: םכירעי תירקו תוראבו 8

 לארשי יהלֶא הוהיב הדעה יאישנ שכהל ועבשנ יכ
 ללכ ורמאיו |! םכיאישנה ללע הדעה רכ ונליו גָס

 זכהל ונעבשנ ונחנא קרדעה לכ לא םכיאישנה
 :םשכהב עגנל לכונ אל התעו לארשי יהלא הוהיב

 ונילע היה' אלו שכתוא היחהו שהל השענ תאז 0
 ורמאיו + שהל ונעבשנ רשא העובשה לע ףצק 21

 יבאשו זכיצע יבטח ויהיו  ויחי םכיאישנה סכהילא
 ! םשכיאישנה שהל ורבד רשאכ הדעה לכל .שימ

 .קדמל רמאל (כהילא רבדיו עשוהי םפהל תצרקיו 2
 דאמ סככמ ונחנא םכיקוחר רמאל ונתא שכתימר

 םכתא םכירורא התעו : םיבשי. ונברקב שפתאו 3

 6 וי

 וניתבמ == * . 262. | ,הניתאצ 1, 4, 20. 77, 02.10

 182, 224, 24 ; 10116 םכבילא -- י , 19% -

 םכהלא קזנומס 03 - םכהילא קענתס 5 היהו -- ו , זסס,

 154:173:174.195. - םכידקנ -- םכידקינ 70 -- םכידוקנ 9 6
 108, 125,120: 144:155, 270 : קצותס 4

 13. תרודאנ -- ו, 90,106,1123.174, 240: 253, 2%7, 260, 70

 -- [רודונ 251. | הנהו --ו 70,114 -- התעו 93. ועקבתה--

 קב ק.זג" 174.  וניתמלש 1, 20, 50, 60, 70 77 9
4 ,174 ,168 ,15% ,154 ,150 ,113 ,112 ,108 ,100 ,99 

 240, 253, 257, 260, 264; קנתמס 4 ונילענו -- * \ 1 4.

 בורמ 20, 50, 77, 100, 112, 174, 246, 21, 267 ; קזנתס 4

 14. םבישנאה -- םכ 1 םבדיצמ -- מ , 168 --י 79
 84,125 -- כ (טק.ז4" תו

 נף. םבולש ע ₪02.14 128.  םבכולש , 182. | תורכיו %
 251, 257; 2600. | תירב ,70. | םכתויחל -- ו, 70, 106, 257, 0

 -- םכתויחהל 14%. | ועבשיו 06 ועבשיו עשיו 158. | יאשנ 4.
 הדעה -- לארשי 4

 16. הצקמ -- צ קתנמס ץ 2. ' ירחא ,176. ייישביבורפק

 112, 126,144, 158,160, 174,176, 271 4, 602 ; קנותס 4.

 וילא םכה (גק.136 174. םכה 1"-- המה 154. וילא 7%.
 םביבשוי 77, 112; 144, 174, 253: 260 ; קזונגס +

 17. לארשי , ץס. | תרראבו 1, 20, 77, 8%, 114, 150,155, 4

 219 תרירקו קזוזמס תוירקו 4

 18. אלו --ו,70.  םכהל -- םכהלא 277 וגז.  יאשנ
 הדעה 1%-- הדיעה 145. ונוליו ף0 102,149. לע לד

 םכיאשנה 20, 70, 150, 154, 4.

 19. םביאישנה לכ , ץס. | לכ 1"--כ ₪ק.ז88 4. - םביאישנה
 -- םכואשנה 20, 154, 178, 262 -- םכאישנה 1:

 ונעבשנ -- ונעבשה 70. | םשהל , 4.
 174,182 : קזנעס 4

 20. םםתוא היחהו גת. 4. 4 היחהו -- 6. םבתא

6% 150 ,114 ,112 ,108 ,100 ,100 ,93 ,89 :82 :77 ,4 :2 ,1 

,267 ,253 ,250 ,249 ,246 ,226 ,224 ,182 ,178 ,176 ,175 ,174 

 271 4,288,602; תטתס 3. העבשה 77,180. ונעבשנ --ונעבשה

 70. | םבהל -- םבהילא
 21. םכהילא -- '. 1, 2, ,,,,, 72

 176, 182, 240, 270 -- םכהילא שבהל ד -- םכהל 224
 םכיאישנה 1%-- םכאשנה 70 -- םביאשנה 2 209 -- םםאישנה

 102, תטת6 168. ויהיו -- ויהו 174.  יבטוח 174. | יבאושו

 הדעה לכל -- הדעל 8%. | םכהל -- םכהילא 198, 246 -- םבהלא
 1 0, 182, 400, 601, 602 -- םכהילע (סע6 04 -- טק. 4 4

 םכיאישנה 2" \ 182 -- םכיאשנה 1, 20, 200 -- םבכאישנה 4

 22. םבהל ,1%0 -- םכהלא 182 -- םכהילע ₪6 94. |  רבדיו
 נק. :91- 00-% םנהלאו 2/0 4 70 85. 99,112

.14 ,6001 ,44 271 ,2%1 ,240 ,224 ,200 ,182 ,178 ,176 ,160 

 רמאל - - .המל , 15%. | םכתימר --י , 77 -- םםתמיר 70. | ונתוא
 20, 84, 8%, 125, 154, 1 תכיקחר 1, 50, 93, 100, 106, 8

 154, 174, 178, 182, 224, 246, 21, 253, 2%7, 260, 270 ---םםביקוחרה

 149.  דאמ םככמ ₪ םככמ דאמ פ3. | וניברקב 3,182. םביבשו*
-%0 ,257 :253 :174:175 

 לכי 2
 עוגנל 9

 .0 6 ןס 8 א.

 סכהילע תולב תומלשו סכהילגרב תואלטמו תולב
 6. לא וכליו =! םכידקנ זדיה שבי םכדיצ שחל לכו
 שיא לאו וילא ורמאיו לגלגה הנחמה לא עשוהי
 ונל ותרכ קדתעו ונאב קדקוחר ץראמ ירארשי
 יברקב ילוא יודה לא לארשי שיא ורמאיו + תירב
 לא ורמאו :  תירב ךל תורכא ךיאו בשוי התא
 ימ עשוה' םכהילא רמאיו ונחנא ךידבע עשוהי
 9 הקוחר ץראמ וילא ורמאיו ! ואבת ןיאמו םשכתא
 ונעמש יכ ךיהלא קדוהי שכשל ךידבע ואב דאמ
 זס לכ תאו ! םירצמב השע רשא לכ תאו ועמש
 ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינשל השע רשא
 רשא ןשבה ךלמ גועלו ןובשח ךלמ ןוחיסל
 זז ונצרא יבשי לכו וניניקז ונילא ורמאיו : תרתשעב
 - שכתארקל וכלו ךרדל זדדיצ וככדיב וחק רמאל
 ותרכ קדתעו ונחנא םככידבע כהילא םכתרמאו
 ז2 וניתבמ ותא ונדיטצה שכח ונמחל הז ! תירב ונל
 היהו שב הנה התעו פככילא תכלל ונתאצ סכויב
 14 םכישדח ונאלמ רשא ןייה תודאנ הלאו ! םכידקנ
 ולב ונילענו וניתומלש קרלאו ועקבתה זדנהו

0 4 

 צג < 12 2

 ;. ז-רואלטמו -- תואלטמ 128 -- תאלטמו 94,162, 1892, 7
 250. 091, 0 ב תואלוטמו 1,15%, 174.  םכהילגרב קזזמס
 ןהילגרב 154.  תומלשו -- תמלשו 77, 257 -- תומלשו משו 99--
 תולמשו 150, 174 -- תולמשו (גק.18 154. 5 םכדצ 1,114, 72
 260. - שבי םכדיצ -- םכדיצ שבי םכריצ 106. = םכידקנ , 84 --
 םבידוקנ 60 70, 112, 144, 155, 108, 228, 240, 270 : 101066 129 -

 םבירקנו 7. ,

 6. לא 240,"1. | לא 2%--לאו 1זָג-  לגלגה ,182 -- לגלגה לא
 226 -- הלגלגה 149, 160, 288, 602. | וילא ורמאיו , 85. | לאו -
 לכ לאו הקוחר -- ו ב. 1, 60, 85, 100 1%
 178,182, 224, 240, 250, 253, 257, 204, 270 -- דאמ הקוחר 2:
 7. סת. , 224.  ורמאיו -- רמאיו 0, 2

271 ,264 ,260 29 ,251 ,250 ,240 ,246 ,168,227 ,160 ,128 

 659: קונתס 200 --%ארמאיו 1,162. | לארשי שיא [טק.ז" 4
 ילוא , 128, 240 -- לא 8. בשוי - ו \ 1, 3, 108,168,

 271 44 --יבשוי קֶד -- ו [0ק.146 128. = תורכא -- 1 20
852" 5,,,,,, ,106 :99 ,94 .89 :8% 

 19%, 226, 240, 251, 253; 257,200, 264, 271 4, 282, 659 "ו רית':

 תטת6 2.

 8. ונחנא -- ונחנא ואשנ לס. רמאיו -- ארמאיו 174. | םכהלא
 1, 2, 82, 03: 99.112,114,1ף0, 172,176, 182,195, 2009

 ואבת ןיאמו טק. :8- ואובת

 9. הקחר 1.77. 108, 150, 2 246, 250 2

 257, - ונעמש -- ונע 10ק.- -4- 4 ועמש לק =-- הא

 ועמש 174, 2ף1 -- תוגעק. 400. הא 160 --) [טק.זג" 4

 השע - - תאו , 196. ראו - -,,710
 4 ף9,10. השע - - - םבירצמב ; 4, 74-

 1 תשא הגב הז באה 0 חוסל 2
 125: 2 1592 172105: 2. ןובשח -- ירמאה ל. גועלו

 ןשבה ךלמ , 84- | תורתשעב 2, 3, 4, 20, 50, 77, 82, 8%, 89,
0+,, ,,,,, ,12 ,101 ,100 ,99 :94 :93 

0 ,180,105 ,178 ,162,172,174,175,176 ,154:155:158 ,160 

1% ,287 ,280 ,./ 271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,2% ,252 ,242 ,240 

 280, 1'490 -- תורשעב 4.

 זז. וניניקז -- וננקז 90, 139, 200 -- נינק[ז 1, 20, 02 2

,ָ,, ,109 ,101 ,100 942 :92 :90 :85 ,84 

 ז +4 ד 60, 14 תוגש. 165, 168,172, 174,170, ,

.4 ,157 ,156 ,288 ,4/ 271 ,270 ,264 ,260 ,253 ,250 ,240 :246 :200 

 יבשי -- יבשוי 7ס,106,112,125,174 -- בש" 77. = וניצרא
 70, 93,106, 108, 150. 154, 162, 224,253,2%7,260. | ךרדל הדיצ
 רקל וכל טק נג זק " הרצ 50, 67:70, 77, 9

,0 ,144 ,130 ,128 (126 ,1:0 ,100,108 ,102 ,100 .99 ,03 

 154; 1 55:158, 162,ז68,172,176,178, 180,106, 200220,
 240: 252, 253. 254, 257,260 ; קזנמס 113. םכנתארקל---םככתארקל

 קזוחוס 200 : 107156 4. םבהלא 93: 99, 112, 114,125,

 172,176, 180,182, 240 ; סזנמס 0, תבבידבע = י

 ה ל
 12. הז-- הזא 128. | ונימחל 20, 70,150, 154, 224, 257,

 264, 271, 277, 279,282, 283,284, 286; קעומס 168. ותוא 14+



0% +7 

 ירמאה יכלמ תשמח ולעיו ופסאיו : לארשי ינב 5
 שיכל ךלמ תומרי ךלמ ןורבח ךלמ זכלשורי ךלמ
 ןועבג לע ונחיו םכהינחמ לכו שה ןולגע ךלמ

 עשוהי לא ןועבג ישנא וחלשיו |: קדילע ומחליו 6
 ךידבעמ ךידי ףרת לא רמאל הלגלגה הנחמה לא
 וצבקנ יכ ונרזעו ונל העישוהו הרהמ ונילא הלע

 עשוהי לעיו :רהה יבשי ירמאה יכלמ לכ ונילא ל
 ירובג לכו ומע המחלמה שכע לכו אוה לגלגה ןמ

 םכהמ ארית לא עשוהי לא הוהי רמאיו :ליחה 8

 : ךינפב שכהמ שיא דמעי תל .שיתתנ ךידיב יכ

 ןמ הלע הלילה לכ טשכאתפ עשוהי כהילא אביו

 הכמ זככיו לארשי ינפל הוהי שכמהיו : לגלגה 10

 ןרוח תריב קדלעמ ךרד כפדריו ןועבגב קדלודג

 ינפמ שפסונב יהיו : הדקמ דעו הקזע דע שככיו 1

 ךילשה קדוהיו ןרוח זריב דרומב שכה -לארשו

 ותמיו הקזע דע םכימשה ןמ תולדג םכינבא שכהילע

 ינב וגרה רשאמ דרבה ינבאב ותמ רשא םיבר

 תת םכויב הוהיל עשוהי רבדי זא ! ברחב לארשי 2

 יניעל רמאיו לרארשי ינב ינפל ירמאה זרא הוהי

 "לארשי
 זכוד ןועבגב שמש
 : ןוליא קמעב חריו

 עבא כ שש דע  דמע הרי שמשה ץכדו 3

 ₪80 10 א

 89, 03,150, 168,174,182, 1, 257, 200, 264; קזנתמס 4.

 הלע ךידבעמ ,\ 70. = העישוהו --- העישוהו שחו 77 -- עישהו 27.

 ונירזעו 1, 260, 264. | יבשוי 85,112, 253, 257,260. ירהה--רה

 טק. ע81. 01120484<

 7. עשוהי -- יי קגמס ן 150. | אוה -- אוהה 70. .\ םבע קזונתס

 ומע 77 -=- םכעה 145. ומע ,1₪5. לכו 27--ו, 140.  .ירובג
 -- ו \ 77,168, 172, 178, 249 -- ירוביג 0.

 8. לא הוהי , 6. ךיריב 05. 136 102 -- ךריכ 1, 2 2

121 ,99,101 ,94 :93 :90 .59 :85 54 :77 :70 :67 :35 
112 6% 160 ,158 ,155 ,154 ,150 ,149 ,14% ,144 ,128,110 

200 6 ,224 ,210 ,200 ,198 ,105 ,180 ,172.174,175,176,178 

,5% ,283 2 ,271 ,264,270 ,262 ,260 ,257 ,253 ,252 ,246 ,242 

 200 1%, 601,602, 659 * ריתי. | אל -- אלו 6% 174

 198. 253: 257, 260. | דומעי 144.  ךינפב -- ךינפמ 1

 8--10. ןרוח -- (12) - - עשוהי [0ק.13* 4

 4 םכהלא | 2 30: 77: 84: 93,113.

 12 240, 2891, 1: םכואתפ 4, 20, 30, קס, 99: 5

 158,174, 279, 282, 281, 284, 286 ; קצנבס 454
 לכו 155. הלילה -- י .173. | הלע ,-

 10. הלדג 1.93,150,172,1ס) 249: 257, 260 : םטמס

 הלעמ -- ה ₪0ק.ז88 ג. | ןרוח -- ןורוח 3, 20, 30, 77, 8
2 .174,176 ,171 ,155,168 ,154 ,150 ,101,112,149 ,100 

 246, 249: 251, 253, 257, 260 ; קוס 139 -- ןורח 3.113 --ו

 195. דע 0.185 1. - הדקמ ₪ הקדמ 70.

 11, םכפונב ---ו \ 1, 2; 3: 4, 40, 67, 77, 82, 84, 85, 9
,7 ,162 ,158 ,144 ,110,139 ,1,114 ,100,101 .99 

,1 ,270 ,264 ,262 ,260 ,27 ,22 ,20 ,249 ,240 ,200 :180,195 

 282, 28, 1'288 ; םטמס 150, 168,182 -- םכסנכ עצנתוס 1

 דרומב -- 1. 139: 155: 253, 257, 260 -- דרומכ ןרוח --

 -- א 9 = דק ו 9 100, 112, ,,, 52 1%

 174, 176,178, 249, 2ף1, 253, 2%7, 260 ; קזנתוס 139 -- ןורח

 172. 1 םכינבא תני 0 60. 5 | .זרולדצ -- ו , 0

 תולודג 4: 84, 8: 89: 99, 149, 150, 168, 174, 182 ; קז\תוס 128 --

 תלודג 30, 70, 77, 144, + ותמיו -- ותומיו 99, 154, 174 --

 ת ₪טק.:4: וג9. | רשא -- רשאא 67. | ינבאב -- םכינבאב 7

 לכ קזומוס

 -- ינכאמ 154 תואצש. 4. ברחב , ו.

 12. רבדי ; לס. --תת , 240. | נירא הוהי , תרא , 9.

 ירומאה 89. | רמאיו -- ורמאיו 77. = ינעל קס. | םבוד - ד ,
 60, 77, 100,113: 224, 225 ; תוגתס 4 חריו -- דמע חר'ו 7.

 ןולייא 7-
 13. םכודיו 2, 580: 144, 174, 250, 271 4 ; קזנווס 128, +

 םכוקי 1, 2, 70. 59, 944 99, 100, 112, 174, 226, 246 ; קנתס

5 4 

 6. א. .4 ₪ 5 0 [

 זכימ יבאשו םכיצע יבטחו דבע סכמ תרכי אלו
 24 דגה יכ ורמאיו עשוהי תא ונעיו : יהלא תיבל

 זרא ךיהלא הוהי קדוצ רשא תרא ךידבעל דגה
 דימשהלו ץראה לכ תא ככל תתל ודבע השמ
 וניתשפנל דאמ ארינו םכבינפמ ץראה יבשי לכ תא
 25 וננה התעו :!הרזה רבדה תרא השענו םככינפמ
 : קרשע ונל תרושעל ךיניעב רשיכו בוטכ ךדיב

 26 אלו ילארשי ינב דימ שכתוא לציו ןכ שכהל שעיו
 27 זכיצע יבטח אוהה זכויב עשוהי זכנתיו !פוגרה

 הזה םשכויה דע הוהי חבזמלו הדעל שכימ יבאשו
 ! רחבי רשא םשכוקמה לא

 900.00 ו

 1 דכל יכ פכלשורי ךלמ קדצ ינדא עמשכ יהיו

 וחיריל הדשע רשאכ קדמירחיו יעה תרא עשוהי

 יבשי ומילשה יכו הכלמלו יעל השע ןכ הכלמלו
 2 יכ דאמ וארייו : םכברקב ויהיו לארשי תא ןועבג
 איה יכו הכלממה ירע תחאכ ןועבג קדלודג ריע
 3 חלשיו : םירבג ?קדישנא לכו יעה ןמ קדלודג
 ןורבח ךלמ שכהוה לא םכלשורי ךלמ קדצ ינדא
 שיבל ךלמ עיפי לראו זרומרי ךלמ שארפ ראו
 4 ינרזעו ילא ולע : רמאל ןולגע ךלמ ריבד לאו
 תאו עשוהי תרא המילשה יכ ןועבג זרא קרכנו

 5 רות יא דו ו

 24. םםירורא -- ו ,154. = אלו --ו ,198. | יבטחו -- ו
 וו4, 125,150, 154,158, 168,178,182, 108, 246, 257, 0

 םביבטוחו 77- יבאושו 12%-

 24. ונעיו -- ונעדיו 7ְד. | יכ קזומס לכ ל. | דגה 1" ₪ 2%--
 דנוה :ז:2. | תא קתומס תא רמאל 173 --לכ תא 105. | ךיהלא
 -- ךיהלא תו 140. | לכ 1", 70,150. | לכ תא דימשהלו ץראה ,

 77- יבשי , 4 -- יבשויה 150 -- יבש 77. 174: 249: 253: 7:
 260, 264.  וניתשפנל -- * , 252 -- וניתושפנל 70, 84,126, 1 3

 קזוממס 128. | םככינפמ 2%, 101 -- םככמ 198. | השענו -- המשנו

 115 24, 2%. רשיכו - - (זז) - - ארינו טק. ג 4

 2%. ךריב -- ךידיב 20,112 -- [ככדיב 246. | רשיכו -- * , 0
 --- רשיכו רשא 155. = ךיניעב , 154, 224. | ונל תושעל , 7-

 26. ןכ שכהל -- ןכ כ טק. 1486 611408 11. | םכהל -- =רהל

 עשוהי 80, 107% 4 םכתא ז, 2:4: 500 70, 82':77, 03:

 106, 108,113,114,139כ 150, 155, 168, 172, 175, 176, 182,

! .4 271 ,260 ;253 ,240 

 26, 27. הוהי -- (11) - - ינב ת.ז 4

 27. אוהה םכויב טק. זג8 67. | יבטוח 77-

 חבזמלו - ו , 70. | רחבי -- הוהי רחבי 6.
 יבאושו 1.

 1. ומילשה - - (20 ) - - יהיו טק. 14. 2. עומשכ 1.
 ינודא זָל4ָ. | םבלשוהי ₪16 םבילושרי קס. | עשוהי 58 4 -- ע
 קחממס ל ץס. המרחי  ז82. תא 2"--(11)-- רשאכ 1
 זס2.  רשאכ קזנמס רשאבו 130. | הכלמלו 15-- הכלמלו למו 4.
 הבלמלו - - ןכ ,145.224- = ןכ ,77- | יבשוי 174, 253, 257, 260,264.

 2. וארייו -- ואריו לס, 128, 150, 15%, 158, 251, 264.--- ארי'
 ריע -- ריעב 150. | הלודג 1%--ו \ 1 4, 4. תחאכ ,5-.

 יכו קזגתס יכ 82. | איה -- ריע 1 -- אוה 84. | הלודג 27-- ו ב ו
 102,160.  ןמ--ועבג 182. | יעה -- ריעה 2 8ְף. | םבירבג הישנא

 -- םבירבגה ישנא 150. = םכירבג -- םכירביג 7ס -- םכירובב 4
22060 5 :200 .178 ,174,176 ,158 2 1009 ,99 :93 ,80 ,94 

 227, 228, 240, 246,251, 6004: קעותנס 128 ; 10276 0,

 4. ינודא 174. | םבלשורי -- םכילשורי 8, קנווס 70 --ורי קת.
 ג 77.  םבהוה ,\ 84. לאו 1" קמותס לא 82 -- 28 178.  ריבד

 ₪ דיבר 1-0

 4. ינרועו -- ) 253 -- ינורזעו 4. 70, 84, 89: 93: 2

 160,1%4,172,178,182, 257, 260, 356, 359. | הכנו -- הסנו
 יפ---יכא 174. | עשוהי (גק.?46 זסס.  ינב ,1. 1מ66 00 תת

 46 % הילע ומחליו ןועבג לע ונחיו םכהינחמ לכו םכה ופפאיו 1
.0 ,257 

 ף- ךלמ 2" (0ק.186 128. | שיכל -- שיכל תומרי 4. | ךלמ ?*
 - ךלזו 124 םבה . 172 -- םכה ךלמ 173-

 6. ישנא -- ישנא תא 226. = לא -- לא אמאל 1%0. | ךדי ₪



24 9% 

 ןמ הלאה םכיכלמה תשמח תא וילא ואיצויו ןכ
 תא ןורבח ךלמ תא םכלשורי .ךלמ תא הרעמה
 ! ןולגע ךלמ זרא שיכל ךלמ תרא רומר ךלמ
 עשוהי לרא קדלאה שיכלמה תא םכאיצוהכ יהיו
 יניצק לא רמאיו לארשי שיא לכ לא עשוהי ארקיו
 זרא ומיש וברק ותא אוכלהה קדמחלמה ישנא

 ומישיו וברקיו הלאה שיכלמה יראוצ לע סככילגר
 זכהילא רמאיו | ! םהיראוצ לע םכהילגר תרא 5

 הככ יכ וצמאו וקזח ותחת לאו וארית לא עשוהי

 םכימחלנ שכתא רשא םככיביא לכל הוהי קדשעי
 זכלתיו שכתימיו ןכ ירחא עשוהי פכיו : שכתוא 6

 דע םכיצעה לע םכיולת ויהיו ביצע קרשמח לע

 עשוהי קדוצ שמשה ווב קרעל יהיו :  ברעה 27
 רשא הרעמה לא םשכילשיו שכיצעה לעמ זכודיריו

 הרעמה יפ לע תולדג זםכינבא ומשיו שפש ואבחנ
 עשוהי דכל הדקמ תאו הזה ויה םשכצע דע 8

 עכרחה הכלמ תאו ברח יפל ;דכיו אוהה םויב

 דירש ריאשה אל הב רשא שפנה לכ תאו שתוא

 -< ן]

 .62 %8 ן ס ₪ 8.

 שמשה דמעיו רשיה רפס לע קדבותכ איה אלה
 14 אלו !זםכימת כויכ אובל ץא אלו שימשה יצחב

 לוקב הוהי עמשל וירחאו וינפל אוהה כויכ היה
 ז 6 לכו עשוהי בשיו ! לארשיל םכחלנ הוהי יכ שיא
 16 תשמח וסניו ! הלגלגה הנחמה לא ומע לארשי
 ז7 דגו ! הדקמב הרעמב ןאבחיו הלאה םכיכלמה
 קכיאבחנ שכיכלמה תשמח ואצמנ רמאל עשוהיל
 1% םינבא ולג עשוהי רמאיו | ;רדקמב ץררעמב
 עכישנא ;רילע ודיקפהו הדרעמה יפ לא זרולדג
 10 סככיביא ירחא ופדר ודמעת לא שכתאו !םכרמשל
 יכ שכהירע לא אובל שונתת לא םשכתוא םשכתבנזו
 20 עשוהי תולככ יהיו :םככדיב םככיהלא הוהי שכנתנ
 שכמת דע דאט הלדג הכמ םשכתכהל לארשי ינבו

 : רצבמה ירע ללא ואביו שפהמ ודרש ?םכידירשהו
 21 קרדקמ עשוהי לא הנחמה לא כעה *רכ ובשיו
 :ונשל תא שיאל לארשי ינבל ץרח אל סכולשב
 22 ילא ואיצוהו הרעמה יפ תא וחתפ עשוהי רמאיו
 23 ןשעיו : הרעמה ןמ הלאה םשיכלמה תשמח תא

2 12 ₪ 7 

 24 ארקיו , 4 שיא \ 20, 77, 150 - רמאיו , 4.

 לא ,162. | ישנא , 263. | אוכלהה - א א 1: 2: 42 20, 30, 70,

27% ,200 ,227 ,226 ,224 ,220 ,206 ,182 ,168 ,15% ,112,145 

 260, 310: 375: 403, 441: 451: 474, 475, 491 תוהזפ- 535: 1 549:

 580, 587, 590, 601, 602, 648 ; קעותס 366 ; תשס 22%, 614 ----

 אוכלאהה 77 -- םכוכלהה 612. ותא ₪0ק.ז148 ָגְס. | םככילגר --
 כ ₪02.145 174. - םביכלמה יראוצ לע , 240. | יראוצ -- ירארוצ

 םבעה 7ס. הלאה 2" 93. | ומשיו 77, 84. = םבהילגר -- ל ₪.

 ז8. 112 -- ה טק 48 7. לע - - (6) - - יראוצ , 4.

 םכהיראוצ -- א , 77 -- ןהיראוצ 226 -- םכהיארוצ 7.
 25. עשוהי םבהילא -- עשוהי םכהלא עשוהי םכהלא 3. | םכחלא

.4 ,224 200 ,ָ,ָ,ָ,ָָָָ 943 :93 ,20 ,1 

 וארת םככיביא -- םפככביא 2, 144, 160 -- םככיביוא 2

 174 -- םכהיביא 0. תבתוא -- ו 1: 2: 3: 4, 70, 77,100, 1,

- 2400 ,210 ,105 ,182 ,178 ,176 ,114,128,150,168,172,174,175 

 249: 253 -- םכב 10 -- (טק.18

 26. ןכירחא 30, 77: 93: 155; 5%. םכתימיו -- שםכתמיו

 174, 209, 226, 240, 658 -- םבותימיו 669. | םםיציע 70. | םכיולת
 -- םכאולת 77 -- םםייולת 1, 150 -- ב 62006. טק. 146 2

 םביצעה לע , 6.
 27. אוב -- ! \ 4: 30: 70; 93 0, 100, 1137, ,,2\8

 224, 240, 2%3, 257, 260, 262, . עשוהי (טק- 84.
 תכודיריו -- םכדריו 113 -- םכודריו 3, 70 -- םכדיריו 5

 176, 180; 182, 224-- םכורירויו 2, 84 85, 1סס,שש 64

 172, 174, 210, 246, 2%2, 203, 2%7, 260, 664-- םכודרויו 67. 77 --

 תכדירויו 30, 89, 93,150, 168. 337. | םככילשיו -- םכבלשיו 3, 67

72 1 7%,,, ,101 ,90 ,84 ,82 :77 

,281 ,279,282 ,277 ,271 ,257 ,2%4 ,228 ,201 ,182 ,175,178 

 286, 288, 00 '1 -- םבובילשיו 1, 2, 4 89,112, 174. 200, 220, 227

9 584 :560 ,541 .514 ,461 ,425 ,419 ,40% ,366 :359 :350 :270 
 601, 602, 612, 664; קננזתס 200: 357 ; (ס0ג86 162, 42 --- שכוכלשיו

 102, 220, 355, 360, 404: 477: 510: 531: 535: 539: 664 : קנס
 409,428. | לא -- לעמ 250. - ומשיו -- תא ומשיו 77 -- ומישיו

0 04.0 ,93 ,80 ,8% ,84 ,82 ,70 ,10 ,20 ,4 ,2 ,1 

,200 ,105,198 ,182 ,178 ,150,155,158,160,172,174,176 

,288 ,286 ,284 ,28 ,282 ,271 ,270 ,262 ,260 :267 ,252 .249 2400 

 602 ; קזוותס 168 -- וז אשיו 4 םכינבא קזותוס 215
 תולדג -- ו . 210, 249; 257 -- תולודג 2, 70, 84, 8%, 80

 144, 150, 174, 176, 182, 224, 246, 263 ; [ס86 128 -- תולודג 0

 30.  לע--לא 182.  יפ,70. | בצע ,174--םכצע םבויה

 28. רכל -- רבל קזומס 84. | אוהה םכויב -- איהה תעב 9
 275 תוגזק. | הכיו -- והכי 112. | ברח קזותוס בלח ל. + םםירחה

2 ,174 ,149 ,100 ,9 :93 .90 :59 :5% .54 ,77 ,70 ,20 ,20 ,1 

271 ,270 ,200 ,257 ,2520/2564 ,246 ,227 ,210 20 ,195,199 

 6סז ; קזותס 2 ; 10706 130. | םכתוא --ו \ 2, 394, 10, 70, 82,

 144, 174, 176, 182, 240, 270.-- התוא 84, 12, 60
 175, 198,246, 271 4, 288, 300, 601, 602; קעותס 260; םטתס 2

 180 -- התא 1. 77, )3,100,111,114,168, 227, 249, 253, 7

 260 ; קזותגס 150 ; תםטחס 0, לכ 2 =- אל -- אל רמאל ללש

 ריאשה -- הב ריאשה 14%. = דירש -- רירש 100. | ךלמל קונוס

 .םביאולת 5.

 14 ויביא -- ויביוא לס, 77, 112, 144, 174, 182 -- !יביואא 2.

 איה , 0. רשיה ,6. םבימשה קנותס שמשה 77 -- םכויה

 2242 אבל 0 168, 1729 174, 182,195, 2 20

 240 251, 253, 257, 260, 270 ; 0:0 139. | םבויכ -- םםיב 3

 קעותתס 2, 84; [סע6

 ז 4. םבויכ -- םכויב 2 קונוס

 ו הוהי 2" קועגס לארשי יהלא הוהי 2.
 לארשיל טק. 84 5.

 ל הנחמה 518 5-

 16. ופוניו 2, 174. = םביכלמה -- ה , 30 -- םביכלמה םכיפלא 0.
 הרעמב 518 5.

 17. דגויו 4.

 70. הרעמב 4.

 18. ולג -- ולאב 2.

 112, 150, 174, 182, 246 -- תלודג 7.
 4טק. 4. 155, 74-

 19. ודומעת 2. | םכביביוא 174, 250, 264- = םבתא 4
 לד, 82, 89: 93: 1 0 168, 172, 174: למ, 82,

 224, 240, 240, 250, 251: 257, 260, 270, 282; םטת6 3.  םכנתת

 105. אבל 1.4, 30, 70, 77, 93,100,172,195, 226, 249, 250,
 251, 253: 257, 0% 270 ג 10206 130. | כהירע -- םככירע 4.

 שככיהלא , 82 -- םביחלא 4.
 20. ןזרולכב -- ו ,2. םבתוכהל 1, 3',2, 20, 30, 67, 70 42

 8% 99: 90, 94, 99: 100, 101, 102, ו
 2 162כ 168,171, 174: 175 170, 178, 182, 200, 42

12 ,288 ,286 ,284 ,283 ,282 ,279 ,271 ,270 ,264 ,262 202 

 602.  הלודג 2: 3, 4, 20: 10, 67, 70, 77, 52, 84 9%, 59.90
101,102,112,1 ,100 .99 4 

19 ,204 ,254 ,252 ,250 ,240 ,200 ,182 ,179 ,175 ,174 ,172 ,168 
 279 282: 2 284,286, 2881. . דאמ ,90 93. . תכמות ו.

 םבידירשחו -- םבידרשהו 1, 20, 227 -- םכרירשהו 4 ואביו , 4

 לא ,89. - רצבמה -- ה 6.
 21. ובושיו 8%, 174. | לא 1" , 246. | הדקמ -- הדקמב

 אל 015 2%2 -- אלו 153,182; קתומס 15 -- לא 145. | שיאל --
 ונושל שיא? 4. ונושל 1, 2, 4 30, 70 84, 8%, 89, 93, 99,

2 ,246 ,224 ,200 ,182 5 .140 ,144 ,114,128 ,113 

 257, 260, 286 : קצותס
 22. ירא 1% , ץס -- קממס יתא 0. ואיצוהו -- * ,2-

 תא 2", % תשמח -- םכישמח -

 23. הרעמה - - (8) - - ושעיו \ 82. = ואיציו 3: 4. 70 2

 ו 1 172,176, 182,195: 200,220,202,2010271 0

 2987,300. | תשמח -- תשמחה 155. תא 2"--תאא (ו648.)

 140 -- (טק.14 102. - תא ?7-- תאו 145,182 ; קנתס 4.

 תא 4"-- תאו ף3, 100, 150, 228, 246 -- תאא 2. תרא 5%-

 תאו 1:ָסג,150 246 -- תאא 82. תא 6"-- תאו :, 9
 228, 240 -- אא 2.

 24. שמאיצוהב -- ו , 113. | תרא , 4 םכיכלמה -- תרשמח

 םכיכלמה 149,180 2 2%7, 200, 264 -- תוגזק. 466. תשמח 14

 עשוהי לא הלאה 0.135 112. הלאה ז",77. | לא 1"--לא תא 4.

 עשוהי 1%-- הלאה עשוהי לֶק. | המחלמה -- (9) - - ארקיו טק.

 עומשל 20, 174, 226, 0-
 םכחלנ

 םכיכלמה -- םביכלמה םכילקש 4. | םםיאבחנ
 הדקמב -- חה , -

 זרולדג -- ו , 292 -- תולודג 70 94, 9
 לא -- לע 2%7--א
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 ! הכלמלו הנבלל השע רשאכו הכלמלו הרבדל
 הלפשהו בגנהו רהה ץראה לכ תא עשוהי הכו ןס

 דירש ריאשה אל םשכהיכלמ לכ זראו זרודשאהו
 יהלא הוהי הוצ רשאכ שכירחה המשנה לכ תאו

 קרוע דעו ענרב שדקמ עשוהי ככיו : לרארשי 1
 סיכלמה לכ תאו !ןועבג דעו ןשג ץרא לכ תאו 2

 יכ תחא םכעפ עשוהי דכל שכצרא תאו קדלאה
 עשוהי בשיו :לארשיל שחלנ לארשי יהלא הוהי 3

 ! הלגלגה הנחמה לא ומע לארשי לכו

2. 

 ךלמ בבוי לא חלשיו רוצח ךלמ ןיבי עמשכ יהיו

 לאו :ףשכא ךלמ ראו ןורמש ךלמ לאו ןודמ : 2

 תורנכ בגנ קדברעבו רהב ןופצמ רשא זכיכלמה

 םכימו חרזממ ינענכה : םםימ רוד תופנבו הלפשבו 3

 תחת יוחהו רהב יפוביהו יזרפהו יתחהו ירמאהו

 זכהינחמ לכו כה ואציו : הפצמה ץראב ןומרח 4

 ברל םיה תפש רע רשא רוחכ בר שע שמע

 הלאה זכיכלמה לכ ודעויו : דאמ בר בכרו סוסו = =

 שע םשחלהל םורמ ימ ירא ודחי ונחיו ואביו

 םכהינפמ ארית לא עשוהי לא הוהי רמאיו :לארשי 6

 סכיללח םשכלכ תא ןתנ יכנא תאזה תעכ רחמ יכ =
 שכהיתבכרמ תאו רקעת םכהיסוס תא לארשי ינפל

 המחלמה םכע לכו עשוהי תיבו | : שאב ףרשת 7

 או ז 9 8 ₪

 ! וחירי ךלמל קדשע רשאכ קרדקמ ךלמל .שעיו
 20 קרנבל קרדקממ ומע ללארשי רכו עשוהי רבעיו =

 40 דיב התוא םכג ;דוהי ןתיו + הנבל שע םכחליו
 שפנה לכ תאו ברח יפל הכיו הכלמ תאו לארשי
 קדכלמל שעיו דירש קדב ריאשה אל קרב רשא
 41 ילכו עשוהי רבעיו |: וחירי ךלמל קדשע רשאכ
 : הב סכחליו הילע ןחיו השיכל הנבלמ ומע לארשי
 32 זכויב הדכליו לארשי דיב שיכל זרא הוהי ןתיו
 קרב רשא שפנה לכ תאו ברח יפל זדכיו ינשה
 33 ךלמ שרה הלע זא !קדנבלל השע רשא לככ

 דע ומע תאו עשוהי והכיו שיכל .תא רזעל רזג
 34 ילכו עשוהי רבעיו : דירש ול ריאשה יתלב
 ומחליו קדילע ונחיו הנלגע שיכלמ ומע "רארשי
 35 תאו ברח יפל הוכיו אוהה זכויב הודכליו + הילע
 ילכככ שירחה תגוהה שכויב הב רשא שפנה לכ
 46 לארשי 'רכו עשוהי דעיו +: שיכלל קרשע רשא
 37 זרודכליו : הילע ומחליו הנורבח הנולגעמ ומע
 תאו הירע לכ תאו הכלמ תאו ברח יפל הוכיו
 רשא לככ דירש ריאשה אל הב רשא שפנה לכ
 רשא שפנה לכ תאו התוא םכרחיו ןולגעל השע
 48 טכחליו הרבד ומע לארשי לכו עשוהי בשיו ! הב
 39 כוכיו הירע לכ תאו הכלמ תאו הדכליו : הילע
 צל הדב רשא שפנ לכ זרא ומירחיו ברח יפל

 קדשע ןכ ןורבחל . קרשע רשאכ דירש ריאשה

 ה 2 16 7 יז

 39. הדכליו -- הודכליו 602. | הכלמ תאו , 14%. | תאו 1%--ו
/ 

 7. 92: 4 20% 1 ;: םטתס 14 5 לכ 0 20 הירע -- המע

 נ62. | םבכו 30,91,168,224. תא ,ול4.  שפנ -- שפנה 70

 85: 59:93: 94:145,150.154.174,182,108, 226, 226, 228 ; קזצותוס

 250 ; םטתס 227--שפנא 82.  הב--ה טק.188 סמ. אל קזותוס

 אלו 16%. הריבדל 1,107 77) 69: 11,

 174: 199: 224, 220, 246 ; קזנתתס 82, 168 ; (07%6 רשאכו

5% - 

 40. בגנהו \ 85 --) , 102 -- הבגנהו 80.

 77 --הלפשאהו 224. = תודשאהו -- תדשאהו 77, 114 -- תורשאהו

 101, קתותס 128. | לכ תאו -- לכו 101.  -ריאשה -- א , 77-
 המשנה 1טק. ע4- תי

 41. דעו 1"--ו \ 30.77: 59,153:
,200 ,2050287 ,17 

 1טק. 28. 0.

 42. לפ ,6.

 הלפשהו --הלפשאהו

 לב -

 דעו 27--ו 30:77. ןועבג -- עבג
 ןשוג 2,

 לארשיל תטמס לארשיב 24.

 1. (20ת0. 00. 28 4 עומשכ 4. בי = כי טס, ג

 בבוי -- באו 257. = ןודמ -- ןורמ 224. = לאו 1" ₪ 2"-- תאו 4

 ןורמש -- ןורמוש 178, 253, 257, 260, 264 -- שיכא 9,

 2. רשא 1. רהב קמתס ךוהכ 2.  רורנכ בגנ =- תורנבב

 182.  בגנ-- דגנ 20, 250 תה. 06 3.  תרנכ 4

 הלפשבו --הלפשפו 282. | תופנבו -- תפנבו 20, 9 4

 165 רות, 12 =- ב 1,146 88. רוד -- ו . 30.77 --ראד 20

1 

 3. ינענכהו - החרופ 1. םכימו - ו ;

 -- ! . 93:249 --ירומאהו 2,154, 257,260, 204. | יוחהו - - זרפהו

 16% יזרפהו \ 93 -- 'זירפהו 77, 89. 149, 154, 174, 224, 7,

 260, 264: קתומס 2 --ו, 1. יסביהו 4, 20 77 1%0.  יוחהו

 [טק.?8. 128. ]מרה 150 -- רח טק. 4

 4. לחכ 128,270 בםורל 6% 6

 246, 253,260 ; קחותס 67. ססו 2%1. | בכרו קזועוס םככרו 0.

 בר 2%--דע 71 .

 5. םכיכלמה --יכלמה 1.8₪גמ-
 264. | לא --לע 154,180. - ימ 6.
 6. םכהינפמ -- םכהמ 89,198. | יכ ,

 260 ; קצנננס 04. יכנא -- יכנא ינא 70. | .ץתונ

 264. | תא ;195. | םכלוכ 77. | םכהיתובכרמ 4, 30, 70 2

 1 44, 149 154, 155: 176, 226 6 270 260, 262. | ףורשת 74

.4 ,246 

 7. אוביו 282, 9,

 םכהילע -- םכהבב 108 תו

 תחא --דחא 4.

 ירמאהו

 וידחי 2, 70, 93, 267,

 תעכ -- תעב

 .םבע -- םכעה 7 -- טס. 6 2.

 לע -- לא 253: 2ף7,260. | 'זכ ,4.

 והרי לס, 182, 287, 4

 2. (20תותו413 20) 65 70 215 4. רובעיו 270. 284,

 הנבל - - הנבל 00,131. 6סם01ק486 130. | הנבל 1%-- הנבלל 4.
 רע -- לע 145: 155: 252: 257: 200, 288, 601 ; קתותוס 1.

 20. =כב :הוהי < הוה .=תכר 03. | םכנ \ לס < התא -- \ 1 42

2 ,168,174 ,150 ,144 :119 ,114 ,113 ,100 :93 :89 :77 ,20 

 19%, 240, 246, 249 -- םבתוא 158,162 ; קזממס 4. | הכלמ תאו ,

 ץס. תאו "--ו,זסס. ,שפנ 224. | הב ריאשה אל ,6-
 הב 2", 30, 93: 94, 145, 160, 288, 24 רירש \ 176 -=-

 רירש 1. וחרי 1.

 21. רובעיו 257, 0.
 146. 2 -- הנבילמ 4

 הב -- נב

 32. ינישה 4.

 הכלמל 5.

 לכו עשוהי גק.ע8: :ז2. | הנבלמ
 השיכל , 240. = ןחיו -- ונחיו 4.

 לככ -- לככ םכירחה אוהה םבויב 40 -- לכב 9.
 רשא 2"-- הב רשא השע ל

 21. הלע (טק.זג: 112. - םכרה -- םכחוה 1, 2: 4, 40: 77:
 תסכול, ד28, סס.74, 70, 224, 220, 227, 2030 287, 0

 262, 271, 282, 282 : כקז!גס 82 ; (0ע6 139 -- םכרח 1: רוג

 | קה. 2 ב 7 רוזעל 1, 3 20, 70: 77, 89: 99 100 2

 174,176, 226, 253, 257, 260, 264. | תא -- לא 270. | שיכל --
 ש ב 8מ. ות. 182. יראו --ו ;15% -- לכ תאו 101,172--לכ)

 לארשי 77 -- (טק.1%. 2.

 24. רובעיו 174. 257, 260,264. - לארשי לכו 0.4 0.
 הנולגע 1, 2, 30, 70, 85. 50, 03, 100, 112 2

 175,176, 178, 182, 226, 240, 240, 262, 253, 2ף7, 200, 202, 2

 270, 664: קזננגס 4 הילע ומחליו , 4

 235- הדכליו 209,79,77.93:993 תטתס 9. | הוכיו--- הכיו 0 72

 933 םטתס 2 <- ]ב 1. תראו )23,182 --קראו תרכלמ תאו

 תאו ןהירע לכ ףָּג- | םכירחה --י 150 -- סירחה 257. - לכפ
 7 95020. 27. הב -- (28) -< םפוןיפ ,

 36. לעיו -- ל טק.ז8. 2,112. - הנולגעמ -- ו , 20 77: 84,

 246;100,113 -- טק. 48 15% -- 1) טק.18 128. - הנרבה 4,
 77 ססנ 112168, 210,271 3. הילע -- הב 6.

 37. הדכליו 76,777. = חוכיו , 182 -- הכיו 77. = הירע --- תאו ,
 516, | תראו :"--% 14,286. לב 9", לס. שפנה 1".
 חיאשה -- א \ 77 -- ול ריאשה 1ף0. | לככ 0.186 155. התוא

 -- ו . 1: 4 30: 70: 77: 93. 3-5, 76
 182,195, 240: 246, 249, 253,270. | שפנה. 2"-- הב שפנה 4.

 .48. עשוהי 06 עושוהי לק.  ומע -- הנרבחמ ומע 6.
 הריבד 1: 30,77: 89; 93:94: 112, 113,150,158,174,2%2  קזומס

.4 1066 ; 168 

/ 



6. 1 

 ד כעב דעו .ריעש  ?רלעהוקלהה ץרהה .ןפ זל
 םכהיכלמ לכ תאו ןומרח רה תחת ןונבלה תעקבב

 עשוהי הרשע סכיבר םפימי :  שכתימיו שככיו דכל 8
 התיה אל :!המחלמ קרלאה טכיכלמה לכ זרא ג

 יוחה יתלב לארשי ינב לא קרמילשה רשא ריע
 תאמ יכ :המחלמב וחקל לכה תא ןועבג יבשי 20

 קרמחלמה תארקל שבל תא קזחל התיה קדוהי '

 זכהל ,זרויה יתלבל שכמירחה ןעמל לארשי זרא
 תא הוהי הוצ רשאכ זשכדימשה ןעמל יכ ץדנחת

 זרא זררכיו איהה זרעב עשוהי אביו ! קדשמ 1
 לכמו בנע ןמ רבד ןמ ןורבח ןמ רהה ןמ םשכיקנעה
 קכמירחה זכהירע שפע לארשי רה לכמו הדוהי הה

 קר לארשי ינב ץראב זםכיקנע רתונ אל : עשוהי 2
 תא עשוהי חקיו : וראשנ דודשאבו תגב הזעב 3

 הנתיו השמ לא הוהי רבד רשא לככ ץראה לכ
 זכהיטבשל שתקלחמב ילארשיל קדלחנל עשוהי
 ! קרמחלממ ?רטקש ץראהו

2 8 

 ושריו לארשי ינב וכה רשא ץראה יכלמ זרלאו 1
 לחנמ שמשה קדחרזמ ןדריה רבעב  םכצרא זרא

 ! הרחרומ הרבהשה לכו .ןומרה -רה דע
 רערעמ ללשמ ןובשחב בשיה ירמאה ךלמ ןוחיס 2

 6 ו

 17. הלועה 2 2: 67: 70: 90; 93 99; 4

 182, 200, 210, 220, 242, 260, 2ף1, 252, 24, 2%7, 260, 264, 14

 288 : םטמס 4. ריעש -- הריעשי 20, 84, 101, 160, 182, %

 602 ; קזומס 168 -- אריעש 1%4. | דעו - לעו :82--דע טק

 113. לכ --ררשא לכ 240. | םבתמיו 04, 100, 162, 182,

 ג. ובה תא -- םכע 5.

 19. אל -- אלו 86. | רשא ---אל רשא 171, קזותס 82.  לא--
 תא 2, 20, 10, 67, 70, 82,100, 114,110, 14, 150, 154,

 174, 182, 198, 226, 227, 228, 246, 240, 270, 288, 601,602 ; קזוזמס

 77:99 3: 106 1-- ל ₪48 200 --,524.  יבשול ,4
 246, 253: 257; 260, 264. = ןועבג -- ןועבג חה ף3. לכה -- לכ

 .לבה 4-

 יתלבל קזותגס יתליבל 0.
 יב

 תא 2% 18

 הניחת 30, 77,1ף0.207-

 20. םםבל ,9.
 שכהל קצגגוס שככל 4

 םכדמשה

 21. אוביו 2. | איהה -- אוהה 20,101, 145, 175, 224, 240, 260 ק

 קממס 3:94. תרכו,162. | רהה ןמ פמ 154. | ןמ 2"-- ןמו

 174. | ןורבח -- ןומרח 89. | ןמ 3%-- ןמו 174.  ריבד 6

 70; 80, 93,100,112,113,1ף0, 118,174, 178,882, 224, 226,200

 2%3: 257, 200 ; קזנמס 4 ןמ 4%-- ןזכו 4, 89: 93, 0,

 158, 174, 182, 224, 257, 260 --- |35%א בנע -- קנע לס --

 בנאע 77 -- ובנע 3. = הדוחי רה לכמו , 1, 246, 428: 006 400
 -- קתותס 515 82 -- 6 535.  לכמו :7--ו,30. | הדוהי--ד,

 2%1. רה 2%--'רה 246,2%3,257. | םבהירע -- ע טק. 4.
 עשוהי 218 +.

 22. 00. 0.146 164. אל -- אלו 2%7.  רתונ -- | , 150--
 ראשנ 345 תג. ץראב --- ךותב 190. \ לנב , ג, | קר --יב 3

 20. | תגב -- תגבו 30,77,198. | דדשאבו 77.1135

 21. עשוהי -- עשוהיל 15%.  רשא לפכ --רשאכ 14%.  השמ לא
 . 242.  םבתקלחמכ -- םכתוקלחמכ 2, 9, 100, 112,149:

 226, 264: קזוחס 158 -- םכתוקלהמב 84, 85, 50, 174, 246, 29
 2%1, 260 -- םבתקלחמב ג, 160, 176, 198, 250, 257, 262,

 288,601,602.  םבהיטבישל 4.

 ז. ושרייו 82, 8%: 99, 113: 149: 158, 174, 176, 182, 220, 20,

 260. | םכצרא --וצרא 2%2. - שמשה החרומ 51 252. | ןנרא
 224. - דע--דעו 77:93:113:145: 155, 160,198, 225, 249,

 601 ; תגת6 182. | לכו 5 158. | החרומ 2"=- החרזמה

 2. ןחיס 20,770, 93, 9; 102,113,144,154: 2 קוס 4.

 ירומאה 6. בשויה 4, 67: 84, 89 0, 94, 101, 112,130
 162: 176, 242, 2ף0, 251, 252, 23: 257, 4 264, 270, 288 1;
 תטתס 128, ,. לשומ 4 80, )1, 109, ,.,2

 246, 270 ; קצנתגס 4 ררעורעמ 100, 130, 158,162, 172,

 ל ן יס פיש 6 .

 ! שכהב ולפיו שכאתפ זכורמ ימ לע כהילע ומע
 8 דע ופדריו סכוכיו ללארשי דיב קדוהי כנתיו

 הפצמ תעקב דעו םכימ תופרשמ דעו הבר ןודיצ
 : דירש שהל ריאשה יתלב דע םכיו קדחרזמ
 9 קרא קדוהי ול רמא רשאכ עשוהי סכהל שעיו
 נס בשיו : שאב ףרש םכהיתבכרמ תאו רקע םכהיפופ
 הכלמ תאו רוצח תא דכליו איהה תעב עשוהי
 לכ שאר פתצה םכינפל רוצח יכ ברחב ;קדכה
 זז הב רשא שפנה לכ תא וכיו !הלאה תוכלממה
 רוצח תאו המשנ לכ רתונ אל שכרחה ברח יפל
 12 תאו הלאה םכיכלמה ירע לכ תאו ! שאב ףרש
 זכירחה ברח יפל סככיו עשוהי דכל כהיכלמ לכ
 11 לכ קר !קדוהי דבע קרשמ הוצ רשאכ וםתוא
 ילכארשי שכפרש אל שלת לע זרודמעה שכירעה
 :4 ללש לכו + עשוהי ףרש הדבל רוצח תא יתלוז
 יכארשי ינב שפהל וזזב המהבהו הרלאה שכירעה
 שכדמשה דע ברח יפל וכה שדאה לכ זרא קר
 ז < הוהי הוצ רשאכ ! המשנ לכ וריאשה אל זכתוא
 ןכו עשוהי תרא זרשמ הוצ ןכ ודבע השמ זרא
 הוהי הוצ רשא לכמ רבד ריפה אל עשוהי השע
 16 תאזה ץראה לכ תא עשוהי קיו ! קרשמ תזרא
 זראו ןשגה ץרא לכ זראו בגנה 'רכ תאו רהה
 : התלפשו לארשי רה תאו הברעה תאו הלפשה

60 

 שץ גי 0

 שכואתפ 2, 4, 20, 30, 70, 77: 84, 85. "," |,
,260 :257 :253 ,246 :182 ,174,176 

 9. ךיב -- ידיב םכוכיו -- םבכיו 30, 77 -- כ 7
 1%%. | םכופדריו - םכופדרי 130 -- םכפדריו 30, 77, 180

 ןודיצ 6 7 168 -/ 1 4 2 172, 2 220. םבימ 5

 272. שבכיו , 84 -- םכוכיו 1 4 80, 92: 99: 100 13
 176,179: 253: 7: 260 ; קננתוס 168 ; [סע6 82,128 ; תטמס 2

 224. רירש םבהל ,1-
 ט. םבהל -- הל 8מ.1ום. 15%.  עשוה .ז.  רמא 70. תא
 -- תאו 150, 06 94--'כ 77. רקע --רקעא 174-- רקיע 7.

 כהיתבכרמ -- הי . 93 -- םכ , זס1 -- םכהיתובכרמ 7
 1 49 174, 209: 246: 7. 260, 262 ; קזותוס

 10. איהה -- אוהה 101,144,172, 529 178, 240, 21: קזומס
 6. דכליו -- דוכליו 174, 257, 260, 264 -- הדכליו 85. | ראו

 קונעתס לאו 93 -- תיו . ברחב -- ברח יפל 86,180 4.
 שאר , 40. | לכ \ 210 -- לכל 1, 30, 89, 01. 130, 145,160

 180, 224, 220, 227, 240, 250 53 7% 2060, 202, 288,602 ; תומס
 251 -- לכו 77 -- כא 4 תכלממה 7.

 זז. גכיו -- םככי 102. | שפנ 171. | םכרחה , 176 -- םכירחה
 1, 30:93: 72 260-- םכ טק. 4 אל -- אלו 149, 158, 4

 המשנ -- המשנ רתונ 24
 12. תאו 1%--1 ,174. | םכיכלמה -- םכ ; 0. | םכהיכלמ לכ
 הפ. 146 155. לכ 2" 82. דכל גק.ג46 82.  םכירחה -י

 709, 178, 224, 240, 251, - =כתא כ 20
 70, 77, 82, 89. 93: 94: 112, 113,150 05 ד

 178,105, 224,249. 253. דבע השמ ,174. | הוהי --יהלא הוהי 174.
 13. לכ ,6ף1. | תודמעה -- ו 77,113: 249 -- תודמועה
 174.176,257,260. לע 2. | בלית ָךֶד- | יתלוז --ו ,

 תא ,1,182.105.  הדבל ,240. | עשוהי -- שאב 6.
 ז 4. ללש ,178---הללש 77. הלאה --הלא ₪02.14. 90.  לארשי
 -- לא ,182. | םכדמשה -- םבודימשה 3 -- םבדימשה 0
2 1745 ,158 ,154 ,150 ,112 .100 ,99 89 859 842 :77 

 182, 19%, 224, 226. 2 260,264: קזותוס 82,168 ; 10166 04.
 שכתוא -- ו , 1, 3: 4: 30: 77: 85, 93: 99 1,

 174, 224, 240, 246, 240, 253, 264, 270 -- םבתא םכתא 2.

 וריאשה -- 1 . 224, 54. '

 ז %. תא הוהי ג" ק.ז8: 102. תא השמ הוצ ןכ טק. 13 4
 השמ 2%-- הוהי תטפס 14%. - עשוהי השע ןכו , 5- ןפו == 4

 94. = עשוהי 2*-- עשוהי אי 190. = הוהי 2"=- הי טק. 4
 16. רקהה ,77. לכ תאו 1" ק.ז45 82. | תאו 27--ו 45.

 ןשגה -- ה \ 1 4, 70 -- ןשוגה 253, 267,260 -- | [טק. 13 1:
 רה 9 קל -- רהה 49. | התלפשו -- ותלפשו 250, 251, 659'ק ג

 קזנוומס 0



60. 1. 21 

 : דחא ללא זריב ךלמ דחא הדקמ ךלמ : דחא 6
 קפא ךלמ : דחא רפח ךלמ דחא חופת ךלמ 2:
 ךלמ דחא ןודמ ךלמ !דחא ןורשל ךלמ רחא 0
 ףשכא ךלמ דחא ןוארמ ןורמש ךלמ :דחא רוצח 20
 ךלמ + דחא ודגמ ךלמ דחא ךנעת ךלמ !דחא ::י
 רוד ךלמ : דחא למרכל םכענקי ךלמ דחא שדק 3

 ףלמ <?החא לגלגל .ופיוג ךלמ:דחא: רוד .תפנל 4
 ! דחאו שכישלש זכיכלמ לכ דחא הצרת

 ו

 קרתא וילא קדוהי רמאיו שכימיב אב ןקז עשוהיו

 דאמ הברה הראשנ ץראהו םשכימיב תאב התנקז

 זרולילג לכ תרראשנה ץראה זראז !:קדתשרל 2

 לע רשא רוחישה ןמ : ירושגה לכו םיתשלפה 3

 בשחת ינענכל הונופצ ןורקע לובג דעו שכירצמ ינפ

 ינולקשאה ידודשאהו יתזעה שכיתשלפ ינרס תשמח

 ינענכה ץרא לכ ןמיתמ + סכיועהו ינורקעהו יתגה | 4

 :ירמאה לובג דע הקפא דע םכינדיצל רשא הרעמו

 דג לעבמ שמשה חרזמ ןונבלה לכו ילבגה ץראהו

 רהה יבשי לכ : תמח אובל דע ןומרח רה תחת

 יכנא זבינדיצ לרכב םכימ תרפרשמ דע ןונבלה ןמ
 כ

 +7 4 ו ן05 ט 4.

 יצחו לחנה ךותו ןונרא ללחנ תרפש "לע רשא
 3 הברעהו : ןומע ינב לובג .לחנה קבי דעו דעלגה
 חלמה שי הברעה םכי דעו החרזמ תורנכ סכי דע
 תודשא תחת ןמיתמו תמשיה תיב ךרד קרחרזמ
 4 זכיאפרה רחימ ןשבה ךלמ גוע .לובגו !  הגספה
 5 ןומרח רהב לשמו :יערדאבו תורתשעב בשויה
 יתכעמהו ירושגה לובג דע ןשבה לכבו הכלסבו
 6 קרשמ + ןובשח ךלמ ןוחיס ירובג דעלגה יצחו
 דבע השמ הנתיו .שפוכה ללארשי ינבו הוהי דבע
 : השנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארל השרי הוהי
 7 לארשי ינבו עשוהי הכה רשא ץראה יכלמ הלאו
 דעו ןונבלה תעקבב דג לעבמ המי ןדריה רבעב

 יטבשל עשוהי הנתיו הדריעש הלעה קלחה רהה
 8 .הברעבו ו רהב !כתקלחמכ השרי לארשי
 ינענכהו ירמאה יתחה בגנבו רבדמבו תרודשאבו
 9 יעה ךלמ דחא וחירי ךלמ  :יפוביהו יוחה יזרפה
 10 דחא םכלשורי ךלמ :! דחא לא תיב דצמ רשא
 זנ שיכל ךלמ דחא תומרי ךלמ ! דחא ןורבח ךלמ
 :: ךלמ : דחא רזג ךלמ דחא ןולגע ךלמ |: דחא
 14 דהא קדמרח ךלמ  !דחא רדג ךלמ .דחא רבד
 1% עכלדע ךלמ דחא הנבל ךלמ :דחא דרע ךלמ

 וה ה שמ ₪ 5.6 210 א 5 4,

 14. דרע < רדע 4

 15. דחא הנבל ךלמ , 70. | םםלודע 6

 16. לאתיב ו 155:158, 176,198, 224, 242,

 264. .דחא לא תיב ךלמ , 6.
 18. קיפא 89, 4.

 26. ןוארמ -- א , 80, 150, 602, 659'ק -- ו \ 93: 99: 154 4
 195. 224 -- ]ורמ דהא 2 ו

 0 ד

 . ךנעת -- ףשכא 4.

 ' 22. שדק קננמס שודק 4.
 ודיגמ 190, 154, 4

 למרכל -- ר קנתתס ל 4.

 23. רוד :"--ראד 80.150, 252,257, 260,264. | תפנל-- תפונל

 158 -- תרופנל 24 רוד 2"-- ! . 30 77 -- ראד 2
 253; 27, 200 4. דחא 1% קמתמס 215 4. = 00

 לנליגנל 2.
 24. םבםיבלמא 128. | דחאו --ו 2

 . התנקז -- ה , 1, 20, 94,99,112 42 16% 1%

 . - 202 ./ 288, 6ס1 , 602, 4. התאב 20, 85, 2

 160, 182,224,228,240,246,21), 0 204 .. 6סז ; םטמס

 15: דאב ,
 2."תרולילב 1 ל 0 ג םטמ6 ל שנה תולי ₪

 224. םכיתשלפה -- םכ , 30,77,100,224,261. | ירושגה לכו

 -- ירושגהו 89. /
 3. רוחישה --ו \ 82, 85 --' . קז1תגס 357. | הנפצ 0

 תשמח ,155-  יתזעה --ז 0ק.ג48 128 -- תועה 103. ידורשאהו

 --'ידדשאהו 82,113, 154,174, 240 --'ד , 101 --' , 182---ירשאהו
 קצותוס 1. ינולקשאה --ו 20, 77, 82, 84, 09,113 4 7 7%

 249, 277 -- ינולקשאהו 30, 80,182 -- ינלקשאהו ז 54 -- ינל קשאו

 1% יתנה , 112 --- יתגהו לם 6

 224, 6 0 253, 2%7, 260, 271 8, 288,601, 602 ; קזותוס 8

 -- 0ק.136 8%.  ינורקעהו -- ינרקעה 93 -- ינורקעה 20, 228 -
 ינרקעהו 30: 77: 85.,84, 154, 173: 174, 178, 224, 22%, 246.

.277 ,260 

 4. הרעמו , 82. = םכינדיצל -- םכינדצל 77, 8, 240 -- םכינודיצל
 2, 20, 70,168,182, 246 ; קזותמס 128, 200 -- םכינודצל

 הקיפא 7. ירומאה 2, 30, 164, 4.

 %. םבילבגה 174. | לכו--ו . 77. | ןמרח 150. | דע --דעו 4.
 אבל 1 149,154,ו681 6

:270 ,200 ,267 ,253 ,249 
 6. לכ -- לכו 182. | | יבשוי 2, 77, 112, 182, 2%1, 260 +.

 םכימ תרפרשמ דע ןונבלה -- תחת דג לעבמ שמשה חרזמ ןונבלה
 םכימ דע ןונבלה ןמ רהה ייבשוי לכ : תמח אבל דע ןומרח רה 6.
 דע -- רעו 249. | תרופרשמ 2, 20, 82, 8%, 89, 93, 9, 100, גס1,

 וו2,113, 149,150, 154,156, 158, 172, 174, 175,176, 210
 226, 240, 242, 23, 27, 260, 264 ; קזותס 30 4 לכ -- לכו

 93; 182, 224, 249.  םכינריצ -- םכונרצ 150 -- םכונודיצ 7%

6 4 

 5 2244, 242, 240, 262, 264, 271 4, 1007: קזנחס 2. | ןנרא 2.
 ךותו -- ךות 100. = קובי 20,77,168. = לובנ --ו 113 -- ןימע

 קזנתס - 23 רה י - = )= - ןומע - 24. 4
 4. תריב -- (11) -- הברעהו [טק.ז45 102. | דע--דעו

 2200. כ ד רורנכ = - 1 39.77: 88: 08, 170, 6)

 ה לבה -182- 5,םכי 27 77. -;-.ךרה -= ךהה,מש 1 55
 תיב , 198. | תמשיה -- תומישיה 1. 30 7: 82, 80 509

174,175,176 ,168 ,160 ,154 150 :149 ,113 ,112 :99 945 
01 ,288 ,284 ,282 ,257,264 ,253 ;252 ,251 :246 ,224 :182,195 
 602 ; קזוומס 3 -- תמישיה 20, 67, 885, ,,,8

 209,270 -- ! רומשיה 2,100, 110,139: 155, 210, 240, 242, 29
 262; 271, 287, 288 '1, 280, 300 1, 659 2. | ןמיתמו --י , 89 -

 ו , 224.  תחת--תחתמ תרשא 10, 82,85.93-: 4

 140,150,154,158,162,172, 224,249:250, 257. הגפפ 7.

 4. םביאפרה ,154. | בשיה 2:2: 4, 20, 10, 77, 82, 84, 8,
 ף3, 100, 102, 113,150 168,178,182, 224, 240: 253: 7

 260,262. | תרתשעב ז, 4, 30, 67, 77,113,150,162, 182, 0

 שו ?ק7,200. יערדאבו -- ו ,(52 160, 2%3, 2%7, 200, 601 --

 יערדעבו 2 ,
 5. לשומו ף,112,174,182.  ןומרח -- ו , 9,

 כ 5 ?ירושבה ז45. | *רשנה 77. | תבעמה 50. . לובנ 2%
 לובנ דע 174. | ןחיס 4, 93, 112: 144, 150, 154, 224 קזנתס

 6. םכובה ,11- | הנתיו --םכנתיו 84, קחתס 99. < השורי 0
,224 -- ,100 5 0 ,77 

 251, 257, 260, 262, 271, 282,283 -- ש קזוזמס ] +. ינבארל 1,

 70,77,93. השנמה -- השנמה שנה מה .
 7. ץראה , ץס. | לארשי ינבו , 0. | דג לעבמ המי (טק.זג4= 3.
 דעו -- ! . 253: 257, 04 הלועה 6

 22 הנתיו םפוגח6 כנתיו 4 השורי 77, 2 1 99

.4 ,257 ,253 ,240 ,226 ,224 ,182 + 
 םכתקלחמב -- םכתו קלחמכ 20, 100,154,158, 226, 264 קנווס 3
 --- םכתוקלחמב 84, 94, 112, 140, 174, 182, 246, 253, 257, 260 --
 םבתקלחמב 80: 93: 155: 160, 224, 227, 240: 252, , 602 ;

 םטת6 2%1 -- םכתקלהמל קצנתוס 7.

 8. הברעבו -- הב , 144-- תברעבו 168. | תודשאבו -- תדשאבו
 4, 20, 80; 93,113 -- תודשאבו תדשאו לד -- תורשאבו 6

 יתיחה לד. | ירמאה --ירמאהו 1, 30. 709 + 832

 קותס 2 --ירמאהא ףס. | ינענכה קס, קזותס 1. יזרפה ---יזרפהו
 1, 40, 224, 227 ; קזווהס 2---י!ירפה 77,154, 257: 260, 264 ; קזגזמס

 128. | יוההו 1, 40,180 ; קזותוס 2. | 'סביהו 4, 0 -
 ף. וחירי ---וחרי 287 -- אוחירי 139. | 'עה ; 89. | לא תיב --

 לאתיבל 150 -- לאתיב 30, 93: 5% 5 198, 4.
 10. םכלשורי -- םבלשורי ורי +.

 14. ריבד לס, 77, 82, 85, 89, 93, 112. 150, 174, 182, 200,

 226,228, 253, 2%7, 260, 270. קוותס ף0 ; (ס6 100,113. דג

 --בגננ



6.1. 

 ינב ה;רטמל קדשמ ןתיו !ול רבד רשאכ ותלחנ 5

 רעורעמ לובגה שהל יהיו : שתוחפשמל ןבואר 6

 ךותב רשא ריעהו ןונרא ללחנ תרפש "לע רשא
 הירע לכו ןובשח !אבדימ לע רשימה לכו לחנה ל

 !ןועמ לעב תיבו לעב תומבו ןוביד רושימב רשא
 תרצו המבשו םכיתירקו + תעפמו תמדקו הצהיו

 הגפפה תודשאו רועפ תיבו ! קמעה רהב רחשה 0
 זרוכלממ לכו רשימה ירע לכו : תומשיה תיבו 1

 הכה רשא ןובשחב ךלמ רשא ירמאה ךלמ ןוחיס

 טכקר תאו יוא תא ןידמ יאישנ תאו ותא זדשמ
 יבשי ןוחיפ יכיפנ עבר תאו רוח תאו רוצ תאו

 ינב וגרה םשסוקה רועב ןב שעלב תאו :ץראה 2

 ןבואר ינב לובג יהיו : םשכהיללח לא ברחב לארשי 3
 שכתוחפשמל ןבואר ינב תרלחנ תאז לובגו ןדריה = =
 דג ינבל דג הטמל השמ ןתיו ! ןהירצחו שכירעה 4
 ירע לכו רזעי לובגה שהל יהיו + שתוחפשמל 5

 8 6 1 ו

 רושימה לכו 257. | רושימב --י א 77:113 -- ! . 67. 942 0,

 102,110,119,155: 172, 195, 242, 250, 262,270,281 תטמס 42

 1 ןוביד --.1 1, 2, 20 4 60, 94: 113: 110,149, 2

,]288 ,286 ,271 ,264 ,262 ,260 ,253 ,2%2 ,250 ,242 ,210 ,195 

 400 1 3: םטפס 150,168 -- ןבד 257. | תומבו , 84. | לעב 1%--

 לעבו 84. - לעב 27-- לעמ 1.

 18. תומדקו 1, 3, 4, 20, 60, 70. 77, 54: 8%, 80, 93.99, 6

5 ,"""' 

; 286 ,284 ,281 ,282 ,270 ,271 ,262 ,260 ,257 ,251 ,252 ,227 ,224 

 עונתס 2,430, 82,128 ; 1076 67. | רעפמו -- תעפימו 2, 20,

1% 2 ,158,17%,170 ,154 ,150 0% 2 ,03,100 ,8% ,82 ,50 

 227, 246, 250, 251, 257, 260, 264 --- !רעפיזב 6.

 19. םםיתירקו -- םבםיתרקו 2 -- שםכתירקו 70,112 -- ם 4.

 המבשו -- תמבשו 6. רחשה קזותגס רחשו 4

 20. 202 רועפ 1 ל. 2.7 הנספה תודשאו --רחשה תודשאו

 אנספה תדשאו רועפ תיבו : קמעה רהב 1. | תדשאו 2, 30, 0 60

160 ,158 ,154 ,114 ,113 ,106 ,102 99 ,93 :89 :95 :82 :77 

 182, 224, 240, 242, 240, 2ף0, 21, 257, 4. רוש

 113,178, 242 -- !ירומישיה 1.2, 30, 50, 70, 82, 84,090, 03: 9

6% ,54 .144,140,150 ,108,112,128 ,106 ,102 ,100 

0 ,204 ,260 27 ,253 ,251 :246 :19% ,182 :174,175 ,172 

 : תמישיה 20, 60, 85, 4.

 21. לכו , 154 --ו ,195. | רשימה -- רושימה 1, 3, 40, 0
,149 ,144 ,112 ,108 ,106 ,100 ,99 ,92 :99 :54 ,82 :77 :70 

 178, 182, 240, 246, 240, 260, 251, 2%7, 260, 264 ; ןז!תס 168 ;

 תטתס 2 -- רושמה זזָג, 253. לכו 168,"2--ו, 112.  ןחיס)

7% +, ,150 ,144 ,113 ,102 ,4( ,84 ,60 ,20 ,2 

 260.  ירומאה 2, 89. רשא 1", 8. | ןובשחב ךלמ רשא ,6.
 ותא , 40 -- 55 252 -- ) (טק.ז8. 112, תאו ז" טק. 0
 תרא -- תאו 178. | םבקיר 178. | 4 תראו 4" 4
 ןוחיפ גק.זג" 173. | תאו 4"--ו, 30. | עבר תאו , 84. | יכיסנ
 -- יביקנ 284. | ןוחיס 2%--) , 2, 60 4, ,,

 246, 253 -- ןובשח 172 -- |'דמ 15%. | יבשי -- בשי 70 -- יבשו*
 2; 50, 91; 125, 246; קענתס 4.

 22. רועב ןב , 4. םכסקה 1, 0, 50, 77. 82, 84.5,

52 159 ,154 ,152 ,140,150 ,112,113 ,108 :94 

 224, 246. - לארשי ינב וגרה טק. ג 2. | לארשי ינב טק.

 100. | ברחב , 337 -- טק. 4 לא -- לע 30, 77: 8.150, >

 257, 260 ; קוגנתגס 155 -- תא 1076 0 -- א טק. 78- 4

 23. לובג -- לובגה 70. | ןבואר - - - - ןדריה ,145. | ןבואר ו"
 .-- לארשי 2 -- 0ק, דג 70. | ןדריה -- ןדריה שמל 150. = לובנו
 לב 84, 94, 154,158,160,182, 225, 24, 288, 601 ; תטתס )

 168 -- לובגו החרומ 1,227. | ינב 1,"2ף0. | םכתחפשמל 4,
100 .99 ,94 ,93 ,89 ,85 ,84 ;82 :77 ,70 ,60 ,30 

-- 270 ,262 49 :253 ,195 ,182 ,178 ,176 ,158 ,155 ,150 ,144 

 ת ₪ק.18. 110. | םכירעה -- ע טק. 4 ןהירצחו
 םכהירצחו 1, 30, 84, 125; 174, 257, 200 -- | טק, ז4-

 24. דג 1*--דג ינב ג, קוגמוס 176. דג ינבל ,145. .םכתחפשמל
,100 ,99 .94 :89:90:93 .85 ,84 .82 ,77 ,67 ,60 ,50 ,10 :1,224 

 108,112,11ג,114,128,130, 139. ָָ,,,,,, 74
25 2 ,250,251 ,240 ,242 ,240 ,210 ,17%,176,180,182,195 
, 7 ,283 ,282 ,271,270 ,270 ,262 ,260 ,257 ,254 

 זס 5 לט 4.

 ' -- לכו 4.
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 :רארשיל קרלפה קר לרארשי ינב ינפמ םכשירוא
 7 ץראה תא קלה התעו :ךיתיוצ רשאכ קרלחנב
 טבשה יצחו שכיטבשה ערעשתל קדלחנב תראזה
 8 רשא םשכתלחנ וחקל ידגהו ינבוארה ומע !השנמה
 ןתנ רשאכ החרזמ ןדריה רבעב השמ זכהל ןתנ
 ף תפש לע רשא רעורעמ !הוהי דבע השמ םכהל
 רשימה לכו לחנה ךותב רשא ריעהו ןונרא לחנ
 10 ירמאה ךלמ ןוחיס ירע לכו |: ןוביד דע .נבדימ
 11 דעלגהו : ןומע ינב לובג דע ןובשחב ךלמ רשא
 ןשבה לכו ןומרח רה לכו יתכעמהו ירושגה לובגו
 12 ךלמ רשא ןשבב גוע זרוכלממ לכ | ! הכלס דע
 קכיאפרה רתימ ראשנ אוה יערדאבו תרורתשעב
 ז+ ללארשי ינב ושירוה אלו |! םכשריו קרשמ םככיו
 זרכעמו רושג בשיו יתכעמה תראו ירושגה זרא
 14 יולה טבשל קר |: הזה וכויה דע ללארשי ברקב
 = אווה לרארשי יהלא זדוהי ישא קרלחנ ןתנ ול

 צ ג גז 2

 וז2,174,176) 182, 246 ; קזוחס 128 -- םכינודצ
 םבשירוא -- ) \ 277 -- ' \ 90, 101, 102, 200, 1. ינב טק. ג

 139 -- ינבשי 224. = הליפה 1, 2, 77, 89: 91; 150, 174, 224,209
 7נ 260,264; קומס 168. ךתיוצ 102,154 ; תטתס 4
 7. ץראה , 82.  טבשה -- ה ;,,,,74 7

 252: 257 0. השנמ 1.
 8. ינבארה ד, ף3.- | ידגהו -- השנמה טבש יצחו ידגהו 6

 םכתלחנ קעותוס םכתלחנב 20. השמ 1%, 84. השמ 2%----- רבעב
 , 30 2 רשאב -- כ , 2 4

 8,9. ןונרא -- (6) - - דבע תק. 14
 ף. רערעמ ז, 2,30, 70. 7, 82: 84, 9%, 59: 93: 94. 2

 ז4,1ף0,158,168,175,192, 224, 246 2%1, 253, 257, 0.
 רשא 2'-- לחנ 40. .לחנ,90- | ןנרא ז,150. רשא 2" 8

 לֶל. = לחנה ךותב -- לחנב 174. | רשימה -- רושימה 1::
722 42 109 999 :93 .89 ,85 ,84 ,70 ,40 ,20 
79 ,251 ,281 ,250 ,240 ,246 ,240 ,224 ,210 ,182 ,175,176 ,14 
 264, 270, 27, 282, 28, 284, 286 : קוותוס 128 -- רושמה 77. 1%

 260. | אבדמ 2%7,260. | דע -- דעו + 7: 260 ; קצנתס
 ןוביד - 1 \ 94 175: 253, 260, 264, 270 -- ןובשח 224 8.
 10. ןחיס 20; 84,994, 99 2 17

 288,602.  *רומאה 2, 89. דע -- לע 8%.  ינב--ינב ךלמ
 וז. ירושגה לובגו דעלנהו ,\ 84. | דעלגה 174. | לובגו קגתס דע
 לובג 4. ירושנה -- ו . 77 -- ירושגהו 1. ןמרח 150 9

.200 2 

 תכלממ 7,253,260.  ןשבב --ןשבב ךלמ
 ףָג -- ןשבב אאא 2. תרורתשעב -- ו \ 30. 82 2
 154, 182, 224, 282 -- ןובשחב 2%1--ע קוותס א 140. | םכשריו

 -- םכשירויו 1, 89.93; 99, 112, 150, 154, 158,174, 251, 257,
 2643 קחתס 40 -- םכשרויו 77, 82, 85, 227 : ץוותס 8

 בשיריו 100, 149, 175, 176, 226, 249, 2.
 13- אלו =- אל יב 2532 257: 2605, ושירה 113- ,. לארשי 1%
 ₪106 השנמ 174  ירושגה -- ו , 77. | יתכעמה תאו (טק.ז- 4
 14. ולה -- ה , 251,260. | אל ,171. הלחנ -- הלחנ השמ
 20, 70,154,198. - 'שא קמפוס השא 30 -- ושא 150. | יהלא

 לארשי , 174, 252-
 ז <. ןבואר ינב -- ןבואר ינב ואר 70 -- !טק. 18. 2. םבתחפשמל
2 10 ,94 ,93 ,90 ,89 ,85 ,84 ,82 ,77 ,67 ,60 0% ,30 ,4 ,1 
2 ,168,174 ,162 ,160 5,,,, ,)106 
7% :254 ,251 ,251 ,250 ,24 ,246 ,224 ,200 ,105 ,176,179,182 
 260, 204,270, 1 2, 282, 288, 100 '1, 602 ; קוותס זוג תטמס

 12. לכ-- לכו 707-

14 

 16. רערעמ 1, 2, 3: 30, 50, 60, 70, 77, 82, 84, 59:91: 9%. 99:
5 ,168,175 ,158 ,154 ,150 ,149 139 ,114 :106,108,113 
 253, 257200, 2. לחנ -- לחנ םכיה 40. - ןנרא 9
 1:0,172. | רשא 128,'2. - רשימה -- רושימה 1, 2, 4, 39 5%
42 150 :144 ,126 ,108,112,112 ,106 2 ,99 ,03 ,84 ,70 ,60 
 ו 55,158,168,174, 176,178, 182, 224, 240, 246, 249, 2509 2

 253, 247, 264, 282 : קתותס 1, 82,114 -- רושמה 7 200.
 לע 2"-- דע 4, 10, 60, 70, 77, )1, 100 100

 108, 224, 262, 27, 260, 264, 400 ; קזנתגס 158 ָ: 10106 128 ---=-

 לע רשא 5.
 רושימב רשא -- רושמה לכו 60 ז7. ןובשחו 2:



 042. אזצ. 3

 קרלחנ ןתנ תל םכיוללו ןדריל רבעמ קרטמה
 קרשנמ  זרוטמ ,ינש ףסוי ינב ויה יכ + םככותב 4

 םשכא יכ ץראב םכיולל קלח ונתנ תצלו םכירפאו
 ! טכנינקלו .םשכהינקמל .שכהישרגמו רבשל םכירע

 לארשי ינב ושע ןכ השמ תא הוה' קדוצ רשאכ <

 עשוהי לא הדוהי ינב ושגיו :ץראה תא וקלחיו 6
 קדתא יזנקה קדנפי ןב בלכ וילא רמאיו 'לגלגב
 שיא השמ לא הוהי רבד רשא רבדה תא תעדי
 : ענרב שדקב ךיתודא ללעו יתודא לע שםיהלאה

 הוהי דבע השמ חלשב יכנא קדנש שיעברא ןב 7
 ותוא בשאו ץראה זרא לגרל ענרב שדקמ יתא

 ימע ולע רשא יחאו :יבבל םשע רשאכ רבד 8
 קדוהי ירחא יתאלמ יכנאו םשכעה בל תא ויסמה

 אל םשכא רמאל אוהה םכויב השמ עבשיו :יהלא 9
 קרלחנל קדיהת ךל הב ךלגר הכרד רשא ץראה
 : יהלא קדוהי ירחא תאלס יכ שכלוע דע ךינבלו

 קרז רבד רשאכ יתוא קדוהי קריחה הנה התעו 10
 רבדה תא הוהי רבד זאמ הנש שמחו םכיעברא
 התעו רבדמב לארשי ךלה רשא השמ לא הזה

 ינדוע : הנש םכינומשו שמח ןב סויה יכנא הנה 1
 יחכ ב השמ יתוא חלש סכויב רשאכ קזח םכויה
 ; תוובלו תראצלו קרמחלמל ;דתע יחככו זא

 .6-1 ןספט א.

 לע רשא רעורע דע ןומע יינב ץרא יצחו דעלגה
 26 זכינטבו קדפצמה תמר דע ןובשחמו : הבר ינפ
 27 זכרה תריב קמעבו + רבדל לובג דע םינחממו
 ךלמ ןוחיס תוכלממ רתי ןופצו תוכסו הרמנ תיבו
 ןדריה רבע תרנכ שכי הצק דע לבגו ןדריה ןובשח
 28 זכירעה שכתחפשמל דג ינב תלחנ תאז : החרזמ

 20 יהיו קדשנמ טבש יצחל השמ ןתיו | : שהירצחו
 40 זכלובג יהיו : שםתחפשמל השנמ ינב הטמ יצחל
 ןשבה ךלמ גוע תוכלממ לכ ןשבה לכ סנינחממ
 41 יצחו + ריע שכישש ןשבב רשא ריאי זרוח לכו
 ןשבב גוע תוכלממ ירע יערדאו תורתשעו דעלגה
 : שכתוחפשמל ריכמ ינב יצחל השנמ ןב ריכמ ינבל
 342 ןדריל רבעמ באומ תוברעב השמ לחנ רשֶא הלא
 33 הלחנ השמ ןתנ אל יולה טבשלו : החרזמ וחירי
 ! םכהל רבד רשאכ םתלחנ אוה לארשי יהלא הוהי

2 

 רשא ןענכ ץראב ילארשי ינב ולחנ רשא קרלאו
 ישארו ןונ ןב עשוהיו ןהכה רזעלא זכתוא ולחנ
 2 שכתלחנ לרוגב : ללארשי ינבל זרוטמה זרובא
 יצחו תוטמה תעשתל השמ דיב הוהי הוצ רשאכ
 4 יצחו תוטמה ינש תלחנ השמ ןתנ יכ : הטמה

- 

 צ ב >< ₪ 2 5 0 10 א 4

 2. לרגב ְֶק. א רשאכ - כ א 89. 300.  .דיב -- תא 0 240

 תעשתל -- תעשתל תתל 145, 150, 154, 182, 224, 226, 262,271
 282, 281, 355 : 1סנו6 174 -- תעשתל אאא 1.

 2--5. רשאכ -- (29) -- הטמה (טק. 41. 4

 3. הממה -- (6) - - יכ , 60. | םביוללו קעותגס םכיולהו 4
 ןתנ 27-- ] תומס ל 140. - הלחנ ,- .

 4. תרוטמ -- תוטמה 601, 602. = אלו --ו ,227. = םםיולל קלח
 ץראב (טק.ז36 17%.  קלחא 4. | םבהישרגמו ₪ םבהשירגמו 1

 תכנינקלו -- ל , 70 -- םכניניקלו 77, 154 -- םכניינקלו 4
 5. השמ תא , 4. ;

 6. לגלנב ,\ 224. = וילא --י קנס \ לס. ןב ,. הנפי , 77 -

 הנופי 76,174. | יזינקה 30.70,77.264. רבד ,145.  םכיהלאה -- לא
 90. לא 27--תא 262. | לעו יתודא לע !טק.זג8 1קָפ. יתודא
% ,224 ,182 ,176 ,168 ,10 ,144 ,112 ,100 :93 :89 202 42 -- 

 246, 240, 250, 253: 257, 260, 262, 270 --'תודוא 85, 174; קזנתוס
 2 -- ד קונוס ן 82--ית 10.14 130 -- 'תדוא 3.70: 77: 4

 102,154,172,173, 200, 210, 246, 2%4. | ךיתודא -- ךתדא 7.

0 ,226,240 ,182 ,176 ,168 ,154 ,150 ,111 ,100 :93 :4 \ (-- 260 

 253,270, 2773. תטמ6 155 -- ך'תודוא 2, 8%, 174 -- ךיתדוא 70

-6 ,225 ,173 :144 :77 
 7. ענגרב --(9) -- ןב 4

 חולשב 257, 200, 264. | יתוא 3, 84, 17%, 253, 260, 262, 264, 271,
 279; 282, 281, 284,280. | תא 5 4 בישאו 7,

 174. ותא 1, 2, 3, 4.20, 30, 67, 70, 77, 82, 84: 55: 50: 93: 9.
 99, סס), 101, 102,112, ב, 114,128, 140, 139, 144, 150

.7 ,200 ,105 ,182 ,178 ,176 175 ,174 ,172 ,162 ,158 :155 

 רשאכ -- היה רשאכ 250, 375. | יבבל -- יבלל 282 --ובבל קז!תוס
1 

 8. יחאו -- ו . 1% -- 7 טק. 0 4

 הנש , 12: יכנא , 4.

 ולע -- וכלה 3.
 ימע קנותס ומע 174. תרא ויפמה 0ק.:88 1:2. | ןיסמה --י,

 227. בל -- בבל 6. םכעה !טק. 8. 4

 9. עבשיו קתותס עושי 128. | השמ (גק.188 114. - ץראה ,
 128. | הכרד --הב הכרד וְקָּג. | הלחנל -- הלחנ 182. | ךנבלו

 264.  יחלא -- ךיהלא +
 זס. ךלה -- (ז9) -- התעו ק.:86 82. | הנה 4
 יתוא ,; 224 -- ! , 1, 2, 20, 10, 70, 773 + %

 174, 176, 182, 19%, 209, 257, 262 -- טק. 67.  רבד 6.
 שמחו , 30. | תא קממס לא 8%. השמ (טק.זג[ 20. | םכינמשו
 20, 30,77, 82,ף3.94,99,100,1ו01,ווָב,וו4,ו30,144,100ו0

4 ,262 ,260 ,257 ,249 ,240 ,224 ,195 ,176 ,172 ,168 ,158 ,55 1 

 270, 271, 27, 282, 283, 284, 286, 1סס 1.

 11. ינדוע -- ו \ 93, 113; 150, 168, 253, 2%7, 260 --ינידוע

 קזח םכויה טק. 785 154.  םבויח ,זסס. םבויב ,20.  חולש =
 3, 20, 40, 70, 77, 82, 89, )0, 93, 100, 112, ווב, 30

 26. םכהל -- םכחל 162. | לובג 77. = .רזעי 125. | רערע
9 :99 .94 :93 ,89 ,84 .82 ,77 ,70 ,50 ,10 ,20 ,2 

.4 260 ,257 ,251 ,240 ,182 ,150,158,168,176 
 26. רמר -- תרמאר 253: 257, 260 -- רומר 4 -- תראר 1.
 םכינוטבו 2,108,112,154,174: קזותס 128, םכינחממו -- םכינחמו
 20 -- ) 2 -- םבינחמבו 40. | לבג 20. 0 ריבדל 70
852 125,150 ,112 ,108 ,93 :89 :85 :82 :77 

 224, 2493: קזנתוס 4.

 27. תיב -- * ; 70. | םםרה -- ןרה 4
 זוְב -- תכסו תטמסס 2: תכלממ 6. ןחיס 1. 2: 4, 52

 102,113,144,1ף0,154,195 : םטתס 168. | ןדריהא ( 4. ו)
 לובנו 1, 20, 60, 70, 77: 84: 85, 89: 01, 100, 108,112,113, 52

 150,174, 224, 262, 270, 271, 273, 282,281, 4 קצותס 2, 2

 תוכסו -- תוכוסו

 155,168: (076 82,128. רבע --רבעב 158,182. | החרזמ --

 תרנכ
 28. םבתוחפשמל 20, 144,178,70,101,12%, 264. | םכהירצחו

 -- ןהירצחו 40, 150, 176, 271 4, 288 ; 1016 2. .
 20. ןתיו קנוזמס יהיו - | בש -- הטמ 12%. | השנמ 1%---

 השנמה 160, 182, 18, 257, 260, 288, 602 -- השנמא %4
 יצחל 2%-- ל, 1; 06 128. - ינב הטמ -- טבש 0 -- השמ ינב
 2532: 0. םבתוחפשמל 1, 2, 3, 20, 67, 70, 99, 2

29 ,242 ,210 ,175 ,174 ,168 ,155,160 ,130,120,144 ,114,126 

260, 252, 204, 288, 

 40. םכלובג -- םכלובג לכ 2 תא. 300. | םכינחממ -- םכינחמ
 4 קר 1" -- לבו 20: 50, ָ,,,2 180, 224, 0

 288, 6סז ; קונמס ֶד, 168 -- דעו ף3- | ןשבה ,168. לכ 27-
 לכו 20, 77% 93: 175: 249 277 1418. 100 ; 10716 ךלזמ 5

 לכו -- 9.
 11. תררתשעו 4, 10, 50, 82, 89, 102, ,,%
 182,105, 210, 224,257 3 קזותוס 14 תכלממ 160, תטתס 4.

 ןשבב קזנמס ןשבב ךלמ 174. יצחל -- יצחו 102.  .םבתחפשמל
78,,, ,1089 94 :91 :59 ,85 ,82 ,77 ,50 ,30 1.4 

19 ,249 ,246 ,224 ,105 ,158,162,174,17%,176,182 :154 

.6 ,281 ,282 ,27 ,271 ,270 ,262 ,260 :257 ,253 

 22. רשא ,128. לחינ ז:26,  תברעב 50, 82,150. |" יבאומ --
 יה 2720 רבעמ -- רבעב 3- וחירי -- וחרי 32

 50, 70, 82,108,125,176, 6%9 2--המדק וחרי 182 -- המדק וחירי

 םונמס 94-

 31. םכתלהנ -- ותלחנ

 1. לארשי ינב ,182.  ינבא 174. | ץראבא 128. | םכתא 5
144,150 ,114 ,101,113 ,100 ,99 ;93 :89 ,77 ,70 ,60 ,430 

7% ,252 ,21 ,()24 ,246 ,240 ,224 ,105 ,182 ,175 ,174 ,172 

: .04 ,264 ,200 



 ה. או

 קרצק דע חלמה כי קדמדק לובגו ! בגנ 'לובג 5
 הצקמ שכיה ןושלמ הדנופצ זראפל לובגו ןדריה

 ןופעמ. רבעו הלגח תיב .לובגההדלעו""'ל ןחהוה 6
 ! ןבואר ןב ןהב ןבא לובגה הלעו הברעה תיבל

 קדנפ קרנופצו רוכע קמעמ הרבד רובגה הרלעו 7
 בגנמ רשא שימדא הלעמל חכנ רשא לגלגה לא
 ויתאצת ויהו שמש ןיע ימ לא לובגה רבעו לחנל

 ףתכ לא כנה ןב יג לובגה הלעו : לגה ןיע לא 8
 שאר לא לובגה הלעו םשכלשורי איה בגנמ יסוביה
 קמע הצקב רשא המי שכנה יג ינפ לע רשא.רהה

 ללא רהה שארמ לובגה ראתו ! הנופצ שיאפר 9
 ראתו ןורפע רה ירע ירא צצו חותפנ ימ ןיעמ

 לובגה בסנו | : שירעי תרירק איה הלעב לובגה זס
 רה ףתכ לא רבעו ריעש רה לא קרמי קדלעבמ
 רבעו שמש תיב דריו ןולפכ איה הנופצמ םכירעי

 ראתו הנופצ ןורקע ףתכ לא לובגה אצו :הנמת גצ

 לכאנבי אציו ;דלעבה רה רבעו קדנורכש לובגה
 לודגה המיה כי לובגו + המי לובגה תואצת ויהו 2

 4 64 אזט ןספט א

 12 הוהי רבד רשא קדזה רהה תא יל הנת קרתעו

 יכ תוהה םנויב תרעמש קרתא יכ תוהה םויב

 קדוהי ילוא תרורצב זרולדג םירעו שש שיקנע
 1 3 והכרביו = : קדוהי רבד רשאכ שכיתשרוהו יתוא
 : הלחנל הנפי ןב בלכל ןורבח תא ןתיו עשוהי

 14 הלחנל יזנקה הנפי ןב בלכל ןורבח התיה ןכ לע
 יהלא הוהי ירחא אלמ רשא ןעי הזה סויה דע

 ז % םכדאה עברא תירק םינפל ןורבח םכשו :לארשי
 ! המחלממ קדטקש ץראהו אוה םכיקנעב ללודגה

6 

 ז ללא שכתחפשמל קדדוהי ינב קדטמל לרוגה יהיו
 2 היו ןמית הצקמ "תבכנןצ ירבדמ ודא לבב

 הנפה ןשלה ןמ חלמה שי הצקמ בגנ לובג הל
 4 רבעו סכיברקע הלעמל בגנמ ללא תצציו !  הבגנ
 הלעו ןורצח רבעו ענרב שדקל בגנמ הלעו הנצ
 4 לחנ אציו הנומצע רבעו : העקרקה בסנו הרדא
 שככל היהי הז המי לובגה תואצת היהו שכירצמ

 ץ בג ₪ 22 010 א 4.

 659 'ק: קזותס 4,10,זז3,174.  תואצת -- ו , 99226 1,

 257, 260 -- תואצות 2, 20, 70 4 149. 42

 158,168,174, 182, 246 -- אתאצת 1 -- תראצות 75

 100, 162, 4. לבגה 6. הז המי 64. 2: המי ---
 הדדצ +2

 5. םכי , 84. | דע --לא 14. | הנפצ לק 1003 2
 282. | ןדרה ----- לובגו , 4.

 6. רבעו -- עו 0ק. 1236 102 -- רב טס. 4% ןפצפ 4.

 ןהב ,\ 84 -- ןהוב 2, 93; 27, 260, 264 -- ן[דב 271 4, 281, 44

 7 הלעו - 2 הריבד 1 7% 12

 158, 174, 182, 10%, 224, 22%, 253, 2%7, 260, 204. | הופצו ----

 הנפצו 20, 77. 82, 84.94, 100,113,150,158, 224, 249 -- הנו טש.
 145 140.  הנפ 02.13 130-- הופ 1

 253: 257; 260, 264 ; קצן!תס 4 זדכונ 2, 174, 250,253,

 204, 283: קומס 128. | םכימדא הלעמל [גק,ז8. 112.  .הלעמל

 -- הלעמ 10,176.  םכימדא , 84 -- םםימודא 8
 2573 ץמתמס 2. | רשא 2"-- הלעו 1%5% תוגזק, 601 ת4תק. בננמ
 -- רכעמ 30. = לחנל -- הלחנל 8ֶפ- | רבעו -- הלעו 176.  ןיע ימ

 --ןעמ 10, 150, 195,224--]'ע'מ 158. | ויתאצת --ויתאצות אצת

 159 -- ויתואצות 2, 70, 93, 101, , 42 246 250 : תטת6 269

 -- ותאצאת 282 -- ויתאצות 7ֶק, 82, 89, 168,182, 261, 0

 --ויתואצת 84, ף0, 102, 128, 144, 254, 262, 270. לגור 174,182. |

 8. ילובבה והלעו כ. 28. 4 ינ :"-- ינ לא 154 -- איג 4

; 270 ,4 113.145,150,151,180,2%3,2%7,260 2 ,99 ,54 

 קזנתגס 260 -- א'1 1. תכנה 1%-- םכנוה 174 - םכונה

 ףתבכ (016 ףסכ 153.  יסביה 20, 30,150,210.  איה--אוה 102 .

 178 ; קזותס 2. יג 2" 84 -- אוג 4, 30 91,

 153:195: 253, 2%7, 260, 262, 264. שכנה 2%-- םכנה ןב 76,

 145, 253; 257: 200 -- תגגזק. 800. ןב 30 -- םכנוה 174. | הנפצ

,111,114,150,172,176,182 

 9. ראתו -- אציו 224 -- אתו 4.

 שאר לא 8%,ז14,180, 240 ; 06 . ימ ןיעמ טק. 4: 4.

 ןייעמ 89.  חתפנ 77,175.176. | אציו עמ 173. ירע--ירה 74

 םבירעי תירק איה הלעב -- ףתכ לא רבעו ריעש רה לא .המי הלעבמ
 םכירעי רה 76. הלעב -=יב טק. 4 4.

 10. הלעבמ -- מ , 156 -- הלעבמ תלעמ ד -- ב טק. 12.
 םכירעי רה -- םכירעיה 89. רה 2". 128. | הנפצמ 4

 איה -- אוה 145, 249 ; קזנתס 4. * תיב --' קתמתגס 'נ

 הנמת -- הנמית 4, 70,784, 89, 14, 160, 19%, 288 -- התנמת 6%)
 174: קזנתס 155 ; (0:06 0.

 נו. לובגה :%--ו 176. | לובגה - --- לא , 84. | ןורקע -
 ןורקע רה 30, ,6. הנפצ 1, 67, 0 2.

 הנורכש לובגה ראתו = לובגה ראתו הנורכש 4. = הנורבש -- 7,
 113:154 -- הנורבש 54,112, 224, 288,601 -- הנורמש 253, 7,

 260. | הלעבה < העלבה ג. | לאנבי ₪ לאבני 8. | רואצת ויהו
 לובגה 0. 13. 130. | תואצת --ו , 100,130, 249, 253, 257, 0

 264, 270 -- תואצות 2, 4, 70, 77, 86, 89: ,

 174,182, 246, 262 ; קתחותס 82 -- תרראצות 84, 102, 108 ---

 ויתאצת 30. |
 12. המיה -= המי 77.

 שארמ טק. 18. 16% --

 לודגה ץזגמס לובגה לָד- = לובגו

4 ,262 ,260 .21 ,20 240 ,224 ,175,176 :174 ,172 ,169,172 

 270... ןיתא 287.  !יחוכב 178 --- יחכב 'ז, 2, 3. 6 20, 1967, ל

100 ,99 :94 :93 :90 :89 :8% ,54 :82 :77 

2 160 ,158 ,155 ,154 ,150 ,149 ,144,145 ,129 ,129,130 

 ל

 270, 271, 277, 279: 282, 281, 286, 288, סס '1, 601, 602 -- יחכב

 174 -- וחכב 06 0. יחככו -- ו , 168 -- יחוככו 2 -- יחכבו
 174 -- 096 יחוכבו 70 -- טק. 86 173. | תאצלו -- ו \,

 168,180, 182,105,198, 224: קצומס 1. אבל ,70) 79

,257 ,252 ,250 ,240 ,246 ,224 ,168,174,175 ,154 ,113,150 

.4 ,264 
 12. התעו --הנהו 93. | הנת--הנת ול 4.

 ו אוהה 2" -- - 'כ ,2:. התא -- ה ,6- רעמש

 -- תרא תרעמש 14%. תולדג --ו , 154, 200, 224, 240, 270 --
 תולודג 2: 36. 70, 93, 113, 140, 10, 174, 182, 263, 260, 2, 24

 -- תלודג 7- תרורצב -- ו .\ 249 -- תורוצבו 70, 85,150 --

 תורצבו 178-- תורוצב 40, 3, 112, 111, 168, 174,182, 1, 7

 200 -- תרוצצ 2 4 ילוא -= 1 , 70, 240 --

 ןתי ילוא 590. | יתוא -- ו \ 3: 20 5,
(% ,227 ,226 ,224 ,10% ,180 ,174,176 ,168 ,160 ,154 ,113,150 

5% 337 ,110,320 ,100 ,101 ,282 ,270 ,260 ,257 ,240 ,246 ,240 

4 491 490 ,476 :452 ,451 ,431 ,428 ,425 ,405 ,404 ,360,402 
5% :569 :560 :549 :547 :546 :543 :541 :535 :531 :530 :524 :519 

 יל 198.'  אוהה ג"

 583: 584: 597: 002, 012,616 ; !0ע6 2%0 ; םטת6 14% --י'ת

 14. 4 םכיתשרוהו -- םכיתשרהו 113, 270 -- ' , 2

 תטת6 154 -- םםיתשרוהו רוה 4

 1 4. עשוהי -- עשוהי חוהי 7 -- ןונ ןב עשוהי 4. | הנפי -- הנפי
 *וינקה 76 -- יזנקה הגפי 94 -- הנופי 70,174 : קזנתס 4

 12,14. רשא -- (19) - - ןתיו טק. ע4%
 13, 14. הנפי - - (6) - - הלחנל ,

 14. שס. 150. התיה -- היהו 172. = הנופי 4. יזנקה

 0 2 - \ יקה 8 -- ףינקה 89,264. | םכוה 5 148. - אלמ

 ירחא , 6 ן
 5 7 1. - תרירק קוותוס תיירק 70.

 155 --עבראה 77. אוה-- אוה םםש

 עברא -- םביעברא
 ץראהו (טק. 4 54

 ז. יהיו (טק.זג5 178. | ינב 77. | םכתהפשמל -- םבתוחפשמל
 2, 70, 89, 172, 224, 262, 264, 664 ; קזומםס 128 -- םכתלחנל 30 --

 םכ [0ק.146 17%. לא םכת [גק.1%80 102. | םכודא -
 ןצ -- ןיצ 20, 77: 99, 112, 154, 160, 178, 288, 602 -- ןאצ 128--

 ןיס 14. | הצקמ -- הצקכב
 2. לובג םכהל ₪גק. 18 17%. = לובג -- לובגה 15. | ןשלה --
 ןושלה 3: 4. 30, 70, 77, 85: 89, 03, 94, 24 149: 2

 174: 175: 176,195, 224, 220, 227, 240, 23, 260,264 ; קזנוס 8

 --ןטק.145 130. - הנפה (טק.140 140 -- הנופה 4
-4 ,2%7 ,240 ,174 

 3- הלעמל -- מ , 7.
 14 בגנמ 2%,

 4 הנמצע 82, ב, זס, וג, 172, 105, 224. 246, 0 2653: 7:

 200. | היהו -- ויהו לס, 85: 89, 93, 112, 1 6 249; 250; 15

 רבעו :%-- אציו :סז. | הניצ 4



64. 5 

 ! הדלומו עמשו שכמא ! רוצח איה ןורצה תוירקו 6

 יכעוש רצחו : טלפ זריבו ןומשחו קדדג רצחו ::?
 ! סכצעו םכייעו קרלעב |! ;ריתויזבו עבש ראבו 20

 קדנמדמו גלקצו |: קדמרחו ריפכו דלותלאו
 פכירע לכ ןומרו ןיעו שכיחלשו תואבלו : הנסנפו 2

 הערצו לואתשא הלפשב :ןהירצחו עשתו סכירשע 3

 תומרי ! שניעהו חופת םכינג ןיעו חונזו : הנשאו

 הרדגהו סכיתידעו םכירעשו ! הקזעו הכוש סכלדעו 6

 ןנצ + ןהירצחו קדרשע עברא םכירע םכיתרדגו 7
 ; ללאתקיו קרפצמהו ןעלדו : דג לדגמו השדחו 8

 ; שילתכו סמחלו ןובכו |: ןולגעו זרקצבו שיכל :?

 הרשע שש םכירע הדקמו המענו ןוגד תיב תורדגו 1

 קרנשאו חתפיו : ןשעו רתעו הנבל : ןהירצחו

 עשת ?כירע קדשארמו ביזכאו קרליעקו | : ביצנו 4

 המיו ןורקעמ : הירצחו היתנבו ןורקע : ןהירצחו +:

 היתונב דודרשא !ןהירצחו דודשא די לע רשא לכ 7

 פכירצמ ללחנ דע הירצחו היתונב קרזע קדירצחו
 : לובגו לובגה םכיהו 89

 ז 0 5 ט א

 ו,הכושה | ריתיר ריפש רחבה

 65 אטו

 ! שכתחפשמל ביבס קרדוהי ינב 'דובג זדז לובגו
 14 לא קרדוהי ינב ךותב קלח ןתנ הנפי ןב בלכלו
 איה קנעה יבא עברא תירק תא עשוהיל הוהי יפ
 14 קנעה ינב השולש תא בלכ ששמ שריו :ןורבח
 : קנעה ידילי ימלת תאו ןמיחא זראו ישש זרא
 1 < תירק םכינפל רבד שכשו רבד יבשי לא םכשמ לעיו
 16 רפס זרירק תרא קדכי רשא בלכ רמאיו :! רפס

 ז7 הדכליו : השאל יתב הסכע תא ול יתתנו הדכלו
 ןתב הסכע תא ול ןתיו בלכ יחא זנק ןב לאינתע
 18 תראמ ירואשל והתיסתו האובב יהיו = : הדשאל
 בלכ הל רמאיו רומחה לעמ חנצתו הרש היבא
 10 בגנה ץרא יכ הכרב יל הנת רמאתו !ךל המ

 זרלג זרא הל ןתיו שכימ תלג יל התתנו יגתתנ
 20 ינב הטמ תלחנ תאז : תויתחה תלג תאו תוילע
 21 הטמל הצקמ םכירעה ויהיו =: שתחפשמל הדוהי
 רדעו לאצבק הבגנב ודא לובג לא הדוהי ינב
 רוצחו שדקו :! קרדעדעו הנומידו הניקו : רוגיו
 קחפהה .רוצחו . ! תרולעבו לטו יז |! ןנתיו

 שט רש

 0 ₪ ₪ וכ

 צב >ז₪ 2 עפ ס 10 א 4.

 ראבו -- תיבו
 היתויזיבו 0.

 29. םביעו 4. 0
 40. רלותלאו -- דלות לאו 84, 158,176, 260, 264, 288,601, +1

 קזנתגס 4. ליסכו -- ם קזגנמס כ 6.

 בג בלק 112228262. 8 הנטרמו ג = ,\ 197 -- הנברמו 77.

 22. תביחלשו --'.79 - םב, 260 -- םביחלשו לכשו 4 ---
 שכיחלושו 145. | ןומרו -- ןומר 226 -- ןמרו 113, 2%0 -- ןומירו
 30, 70 257, 260, 264 -- ןומרי 283.  ןהירצחו -- ןהיחצפו 182 --

 םבהירצחו 30, קעננגס -

 33. לאתשא 30, 77, 86, 1760 24.

 34. ונז 93: 99: 114, 149. 150. 0-
 םכניעהו -- * \ 30 -- םכנדעהו 253, 4

 2%. כלודעו 112. הפוש -- ה .דסס, 119, 118, 150,174
 187, 246, 250, 253, 2ף7, 200 -- הכוס 182 -- וכוש קזותוס 128--

 הוכש 6.

 26. םכיתידעו -- םכיתדעו 26, 67, 77, 94, 100, 200 --- םביתידיעו

 15 םכתרדגו -- םכתורדגו 174, קמנתגס 128 -- רדג טק.

 072-  עברא , 4. םכהירצחו 79, 84, 257, 4.
 2. לאתקי:-= תק תגק. 46.

 29. ₪0. | +- שיכל -- שיכלו

 40. ןובכו -- םכובכו 150. | סמחלו -- םכמחלו 8, ף3, 150, 2
 270, 282 ; קזותוס ב0; סו 90. | שילתכו --- שילתיכו 40 -- ג.

1 

 41. תרדגו 182,240. שש ב עברא 2.

 42. רתעו -- רטעו 99 -- רשעו 4

 43. חתפיו -- ו ,-
 44. הליעקו ₪ העילקו 8, ב. | השארמו -- א , 0

 154,168,180,227.  םבירע , 0.

 עברא

 45. 608. ,174. | היתנבו -- היתונבו 3, 30.77 1
 176, 262 ; קזונתס 82, 128, 168 --- ב ,.

 46. ןורקעמו 145: 253: 257, 260, 264. | לע , 150, 246 -- םבירע
 לע 0.

 47. דדשא 270. | היתונב 17--ו ; 24, ,4

,224 ,182 ,175,178 ,172 ,154,158 ,114 ,101,102 ,100 ,99 

 2%2,253,276 -- היתנבו 113, 150 -- היתונבו 0 -- תו טק. 4.
 140. | היחצחו היתונב הזע ,195,224. | הזע -- ז 6 ד 15% -

 הזעו 2 2062. | היתונב 2"--ו א 2: 4, 20, 84, 8%, 86, 94, 2

9 ,262 ,2050 ,249 ,246 ,182 ,113,114,150,154,158,172,175 

 2%7, 260, 270 -- היתנבו ף3. | הירצחו , 93. | רע קננתס לע 7.
 םכיהו -- ה ,168. | לובגה -- לובגח 162 -- לודגה 7,
8-7,,",- ,+ ,,,ָ, ,94,932 

24 ,4 ,260 ,2%7 ,2%1 ,2%0 ,24 ,246 ,228 ,227 ,225 ,224 ,108 

 271 4, 282, 601, 602, 659 'ק ; קזוזהס 8, ְסֶס, 100, 114,150, 7 :
 !ססס 82; תטתס 4,111. | לובגו , 84 -- לובגה 4.

 48. רהבו -- ב ,155. | ריתיו -ו 174 -- רתיו 7

 264 -- רי [0ק.זג 30. | הכושו -- הכשו 1, 80, 93:

 102,150, 168, 174, 178, 227, 240, 263, 257, 270 -= וכושו

 250, 2%1, 262, 6%9 'ק -- הכסו 4, 20 -- הכוסו 2 6

 עבש ,101. | היתויזבו -- היתיובו 1 71

 ןיעו -- ץעו .257-

 םכהירצחו 3.

,99 ,8% 

 עשת -- הרשע עשת 252 -=-

6 8 

 םכתוחפשמל 3, 99 -- ויתחפשמל 6.
 13. הנופי קס,174. - לא --לע 154. - עשוהיל -- עשוהי לא

 182 -- ל טק. 4 4. עברא -- עבראה 174 -- ברא

 2. איה -- אאוה

 14. שרויו 2 200 7 71

 עת 40. | השולש -- ו . 1, 3, 4, 20, 10, 70, 77, 84, 86. 99
530 240 ,227 ,224 .195 ,174 ,112,128,140,150,160 ,100,112 

 - 257: 260, 262, 270, 282. 28, 288, 6ס1 : קזנעמס 82--- ) (טק.ץ41. .

 קנעה 1%-- ק 06 ן 150. | תאו ןמיחא , 1. | ןמיחא --י 0,
 ימלת , 84. | ידילי -- ידלי 86 -- ידילי תאו 187 -- דילי 2.

 1%. יבשוי 77, 86. 80, 172, 174, 176, 250, 253, 257, 4.

 ףבד ז"--- ריבד 40, 77, 93: 100, 112, 150, 154, 158, 174, 2

 197,195: 224, 240, 260, 252, 257, 260, 262, 264; קננתס 4

 רבד 2%-- ריבד 30. 77. 9399. ,, ,,,,76

 182,197,195: 240: 250, 252, 267, 260, 262, 264; קזו1תגס 4

 16. תרא 1%, 70.94.  תירק -- תירק לכ 7.
 17. בלכ -- ונממ ןטקה בלכ ג. | ול ןתיו גת. ז8"

 תרא ,2

 18. האובב -- ו \ 20: 77: 85: 89: 93: 94: 99. 3, 2

 224, 227, 240, 253, 2%7, 260, 262, 270 ; םטמס 168 -- האובכ 2

 271 4. -והתיסתו -- תיפתו 8ם. 11. 144 -- * \ 3 -- ותיפתו קזותוס
 14 לואשל -- ו 4 1: 2; 20 77: 94: 03, 04, 1009 2

 172, 176, 187. 224, 227, 240, 246, 263, 27, 262, 270 -- לו נק.

 18 110. | תאמ -- מ ; 20. הרש -- הדשה 155,198.224: 70

,263 

 1. ינתתנ -- יתתנ 84. | תרתנו 70, 154, 195, 226, 249, 1

 260, 262,601,602. | תלג 1"-- תולג 3,77: 85, 56 4

 אקט 282,)208,257,200.  .תלג -- (6) -- םכימ ,30. חל =
 בלב הל 85, 80, 03,102, 146, 168 182, 108, 224, 22%, 220, 1

 253: 257, 200, 264, 288, 601, 602 -- %% הל 154. | ירא +

 תרלג 2%-- תרולב 1 ו 174, 179, 226, 253, 257, 260.
 תוילע -- ו . 84,113. | תלג 3"-- תולג .. 20

 257, 0. תיתחת -

 20. תרלחנ ת (טק.זג 175. 'נב הטמ תלחנ הק, 2.
 שבתוחפשמל 2, 70, 4 2 112,144 ] 10206 4

 21. ויהיו -- ויהו 86. | הצקמ -- הצקמ לא
 ב0021 ₪ =< רדעיו

 22. הנומידו -- * . 77: 249 -- הנמיהו 20: 95.9,

 1%4,187 -- הנומירו 1. הדעדעו -- הרע דעו 5
 21. רצחו

 24. בלטו -- םכלתו 4. | תלעבו 4
 25. התדח -- התדהו 36, 174 -- אתדה 6.

 ו -- ץרוירקבו 9.
 איה -- אוה 9.

 26. הדלומו -- הדלמו 77, זסס, 250, 270 -- טק. 8 0.

 27. 00. (גק.ז45 130. | רצחו קתומס רוצחו :68. | ןומשחו

 -- ןמשחו 182 -- ןובשחדו 0. ז-ריבו -- ריבו ב פס.

 טילפ 6.
 28. רצחו --ר קזגתס ל 4.

 הבגנב -- הבגנ

 תוירקו -- תירקו
 רוצח איה ןורצח < ןורצח איה רוצח 6.

 עבש ראבו טק. ג



 62 ג.

 ! ללא זריב רהב וחירימ קרלע רבדמה ?דחרזמ
 יכראה ללובג ללא רבעו קרזול לא תריבמ אציו 2

 לובג דע יטלפיה לובג לא קדמי דריו !  תורטע
 ! קרמי ותאצת ויהו רזג דעו ןותחת ןורח זריב

 ינב לובג יהיו =: םכירפאו השנמ ףסוי ינב ולחניו +

 החרזמ םכתלחנ רובג יהיו סכסתהפשמל סכירפא

 לובגה אציו =: ןוילע ןורח תיב דע רדא תורטע 6

 תנאת החרזמ לובגה בסנו ןופצמ תתמכמה המיה

 החונימ דריו !:  החוני חרזממ ותוא רבעו קרלש

 חופתמ =: ןדריה אציו וחיריב עגפו התרענו תורטע

 תאז המיה ויתאצת ויהו הנק לחנ המי לובגה ךלי

 זכירעהו ! טכתחפשמל םכירפא ינב הטמ תלחנ 9

 קרשנמ ינב תלחנ ךותב םכירפא ינבל תרולדבמה

 ינענכה תא ושירוה אלו | : ןהירצחו םשכירעה לכ ג0

 זכויה דע זכירפא ברקב ינענכה בשיו רזגב בשויה

 ! דבע: סמלה יח

00 4 

 ו. ז ס 8 ט א.

 איה קדנס תירקו קדנדו

66 

 +5 קדמתשאו בנעו :רבד
 %1 הררשע זרחא זכירע ;רלגו ןלחו ןשגו : םינעו
 : * חופת תיבו סכיניו ! ןעשאו המודו ברא !ןהירצחו
 %4 רעיצו ןורבח איה עברא תירקו הטמחו : הקפאו
 5% ! הטויו ףיזו למרכ ןועמ |! ןהירצחו עשת םכירע
 :% קדנמתו קדעבג ןיקה |: חונזו שכעדקיו ילאערזיו
 59. יחווה שו ; ןהירצחו רשע םכירע
 59 ! ןהירצחו שש זכירע ןקתלאו תונע תיבו תרעמו

 60 סכירע הברהו פכירעי תרירק איה לעב תרירק
 61 ןידמ הדבהעה ריב  רפחמב "ו! ןהירצוקו ,םוחש
 62 שש זכירע ידג ןיעו חלמה ריעו ןשבנהו : הככסו
 64 ולכוי אל שכלשורי יבשוי .יפוביה תאו |: ןהירצחו
 הדוהי ינב תא יפוביה בשיו סכשירוהל הדוהי ינב
 ! רזה שנויה דע םכלשוריב

6 

 ז וחירי ימל .וחירי ןדרימ ףסוי ינבל לררוגה תצציו

 שש 1 5 יו ים יש

 250, 251, 253: 257, 260, 262, 264, 271, 283, 65 'ו ריתי, 664 ;
 קזותוס 168 -- ולכוי כי גס. = יפוביה -- ו,

 1. לרוגה -- לובגה פגש 145. .וחיה* 1" --<רחרי "32 200 קל

 150,154,182,210;90, 287,6502. | וחירי ימל יו

 וחירי 2"--וחרי 70, 150, 154, 287, 659 2 -- ןרריה 174.  רבדמה

 --רבדמהו 14%, קזותס 168. הלוע 6 70

 252 ; סע 128. רהב ₪0ק.146 4--רהל 30.  לאתיב 4
.4 ,224 ,198 ,195 ,187 ,158 ,155 

 2. לא תריבמ -- לאתיבמ 6 8771 18 24 77

 0 257. | רבעו-- דריו 5. לובגה 187. יכראה --יבראה
 112, 4 תרטע 4.

 3. ימלפיה --יטלפח 70 ---יטלפיה יכראה 15% -- יטילפיח 4

 0 == ד לובג 9 4 9. ןורח -- ו , 102, 158 -- ןורוח

7% 1% 7% ,149 9 ,85 ,84 

 260, 264, 271, 270, 282, 284, 284, 286 ; קזנומס 128 -- ןרוח 4

 29, 07: דס דק 212 155, 168, 172, 17%, 195, 6%

 251,262. | ןותחת -- ןותחתה 224. = דעו --ו , זֶדָּב, 1850 6

 רזג -- רדג 150, קוס 03. | ותאצת -- ויתואצות 84,174 ----
 ותואצות 89, 154 -- ויתאצות 70, 8%, 187, 198, 246, 650 כ ---

 |. ותאצות 2, 94, 102, 114, 182, 240, 100 : קעותגס 173 ; םטתס 168--

 ויתאצת 2, 4, 20, 30, 77, 82, 03, 99. ,,8%) 2

 200, 225, 260, 251, 252: 257, 260, 264, 270, 271 . המי 2"--

 המיה 82, 85, 93: 113, 150,158, 176, 182, 108, 246.
.4 260 

 5. םבתחפשמל --- יהיו , 15%. | לובג 1%--לובגה 30 -- לובגא

 128.  םבתוחפשמל 0,101,144. החרומ -- ההרזמ דע .

 תרטע 20 150. | ןורח --ו , 102 -- ןורוח 77, 4. 7 99

; 286,300 ,\/ 271 ,264 ,260 ,2%7 ,246 ,154,174,176,182 ,112,150 

 קונוס 168 -- ןרוח 4, 30, 67, 70, 82, 86, 100,101, 130 42

,279 ,262 ,252 ,261 ,250 ,210 ,195 ,178 ,162,172.173,175 

 283, 1'100'; קעננגס . ןוילע -=- ןוילעה 4

 6. 45 המיה 94 ןופצמ [טק.14* 1 המיה >=-- המי 02, עס

 154,174. | תתמכמה -- ותמכמה 1 -- התמכמה 286. | הלש --
 הליש 2 4, 20. ,, 1 50,154,172,174, 2

 224, 240, 240, 252, 27, 260, 264, 270 ; 10116 82-- ולש ול

 ותא 1, 2, 3, 4, 20, 30, 70, 77, 85: 86: 2 94.99.100,101,113ע

6 ,224 ,106 ,182 ,178 ,158,168,172,176 ,154,155 ,144,150 

 257; 260, 262, 264, 270; קתותוס 82. החרזממ ףָּג.- | יהחוני 20.

 7. דריו -- רבעו 100, 200; 246, 601 תוגזק. תרורטע -- ורטע

 5ת.1ום. 1%% -- תורטע ותוא רבעו הלש תנאת 89. = היתורענו 4.

 8. חופתמ -- תמ טק. 2: 86. | המי -- המדק 15%. | ויתאצת
 -- ויתואצות 70, 8, 144, 158, 174, 176, 246 -- ויתאצות 2, 2,

 85,130, 155, 178, 262 ; (סז6 139--)יתואצת 20, 84, 101,164 --

 צ ₪. 146 ד -- קנותס ותאצות 04. | המיה , 252 - הלמה םכי
 180, 224. | ינב , 246. | םכתוחפשמל 76, פו 101,144, 4.

 9. תולדבמה ו ה, 10 ב תולדבומה 1

 ינב -- ינב אאא 82. | לכ, 91. | םםהירצחו 64
 10. ושירה % ינענכה -- כ , 89 -- ענכ טק.

 בשויה -- ו \ 1, 4, 20 0% 2 93: 99, 100, 101,102,1509

 178,182,187, 246, 2%2, 257, 260, 270 -- )יה טק. ג"

 יהי) =< ןיח'ו דבוע 77, 89,93: 154, 240. 249, 1.

1 

 49. איה -- אוה 1. ובד 30,707 91: 995%

 ז54,158,182,187,195: 249,250, 253,260, 262, 264! קננתס 90

. 101566 ; 168 

 ף0. בנעו -- הנעו 224.  המתשאו --- :מ4ז5.300. 'ק ומתשאו 42

 160, 162,179, 1.  םפ] ]50

 51. ןשגו -- ןשוגו 20, 77, 102, 174 -- ןשיגו 1 -- ] קת. 141 1

 --ו.6%8. - ןלחו -- ןולוחו 77: 85, 113,176, 264 -- ןלוחו
 9 = ןולחו 1, ףְפ, 100, 101, 144, 182, 187, 200, 224, 251, 2

 257, 260 -- ןוליחו 6ף8. | הלגו -- ולגו 160 -- הליגו 2, 20, 30
.1 ,2409 ,224 ,182 ,176 ,154 :99 :03 

 708 60. <ז צ6קס0טמ:טז 60ת1תוג08 42, 42, 44: 1ם ,.

 52. המודו -- המורו 1, 67, 84, 86, 90, 128,144,154,

24 :1 ,270,288 ,210 ,182 ,180 ,178 ,170 ,175 172 

 53. םכיניו -- םבוניו 2: 3: 4: 30 77; 85, 86, 89, 90; 93: 94 9
62 240 ,227 2000 ,10% ,178 ,112,113,128,155,174,176 ,100 

,282 ,27 ,2777 ,1 271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257 :253 ,2%0 

 284, 286, 287, 288.1, 280, 100 1, 65)'ק. הקפאו-- הקבאו 0

 -- אקפאו 93 -- םכניעהו 2.
 54. הטמחו --הטמוחו 85, 80,112, 150,105,246 --השמחו

 איה -- אוה 86. = רעיצו -- ' ;\\90 -- רועיצו 3, 77: 94: 95: 2

 100,112,1%0,174,176,178, 224, 246 ; קנווס 128 ; [0106 82 --

 רועצו קננתס 4 עשת

 55. למרכ -- למרכו 77: 85, 187 ; קוס 154: (סעז6 ףס

 לימרכ 4 השיו 20, תםטםסס 1

 56. לאערויו -- א ;187. = םכעדקיו -- םכענקיו 271 0 4.
 חונזו . 53 - ח כ. 4 4

 57. ןיקה סונתוס ןיקח 86 -- קקה 7. ו

 הנמיתו 20,985, 154: תטתס 4. רשע -- עשת 20 -- ש טק.

4 .8 

 58. 00. , 224. - תיבו 70, ףָב, 114, 187,240, 251,257, 029

 262 -- תיבא 82,130. | רודנו רוצ ק.145 15%. | רודגו -- רדגו
 4, 101 -- דודגו 0.

:5 0.13 -- 224 \ .0 .59 
 תיבו--ו , 197. = ןקתלאו תונע 0.146 130. תנע 2,290 7,

 1ס1,11נ,114,144,160,182, 251, 257, 260, 264. | ןקתלאו ---

 ןקת לאו 15% -- ןוקת לאו 182, 264 -- ןוקתלאו 3, 30, 70, 77, 4
72 1%8,168,172,174,175 .100,149 ,99 ,93 :80 

4 ,282 ,279 ,271 ,270 ,262 ,960 7% :253 :250 ,240 ,246 :195 

 286. = םבירע -- םבירע רצחו לס. | שש -- השש 44.
 60. איה לעב תירק 0. 14 2. איה , תייר

 םכיתש -- שש 1. 60, 61. הככסו - - - - ןהירצחו גק.18 1.
 61. 0. גק. 24. 1%5 -- , 403:418,559. | רבדמב -- בדמב

 ףמ.[:ם.1ף%. | הככסו---הכבשו (016 4 -- הכבסו 70, 260 ; קז!מוס

 2,128,174: (סע66 4.

 62. ןשבנהו -- ןשבנהו ה 174 -- ןשכנהו טופז 176 -- ןשבכהו

 100,112,263,260.  ריעו -- 5- שש -- הרשע שש 2

 ןהירצחו -- ה טק. 734 4. :

 63. םכלשורי יבשוי יפוביה תאו -- םכלשורי ינב תא םוביה תראו
 182. .יסביה ל, 4 יבשוי -- ו \ 1, 4, 20, 30, 70 12

2 ,260 ,2%7 ,2%2 ,240 .113:144,150,154,155:158,172,174,195 

 264 -- )' 10ק.ז80 128. אל -- אלו 77.  ולכוי --ולככ 2
,27 ,224,220 ,174,187-,172 ,150 ,145 ,100 ,93 ,59 ,85 ,67 ,30 

 זררעמו -- הכעמו 1:

. 



 ( ג. 1. 7

 ךותב םכירפאל הלאה שכירע לחנל הבגנ הנק לחנ
 ויתאצת יהיו לחנל ןופצמ השגמ לובגו השנמ ירע

 שיה יהיו השנמל הנופצו םכירפאל הבגנ + המיה 10

 ! חרזממ רכששיבו ןופצמ ןועגפי רשאבו ולובג

 היתונבו ןאש תיב רשאבו רכששיב השנמל יהיו גז
 יבשיו היתונבו ראד יבשי תאו היתוגבו שעלביו
 ודגמ יבשיו היתנבו ךנעת יבשיו היתונבו רד ןיע

 השנמ :ינב ולכי אלו + תרפנה זרשלש  היתונבו 2

 תבשל ינענכה לאויו הלאה םכירעה תרא שירוהל
 ונתיו ללארשי .ינב וקזח יכ יהיו ! קראזה ץראב 3
 ורבדיו = ! ושירוה קל .שרוהו סמל ינענכה תרא 4

 הלחנ יל התתנ עודמ רמאל עשוהי תא ףסוי ינב
 דע רשא דע בר םשכע ינאו דחא לבחו דחא לרוג

 עכע םכא עשוהי סכהלא רמאיו : הוהי ינכרב הכ 5
 ץראב שכש ךל תארבו הרעיה ךל הלע התא בר =
 ורמאיו ! םכירפא רה ךל ץא יכ םכיאפרהו יזרפה 6

 ילכב רזרב בכרו רהה ונל אצמ אל ףסוי ינב
 ןאש תריבב רשאל קמעה ץראב בשיה ינענכה

 עשוהי רמאיו |: לאערזי קמעב רשאלו קדיתונבו 7

 בר שע רמאל השנמלו כירפאל ףסוי זריב לא

3% 

 257, 260, 262,270, 277. | יבשוי 2, 77, 174, 19%, 2%7, 260 4.

 ראד -- רוד 6. קיוו 26 קס תב

74%,, 150 :112,113,114,139 ,99 :94 :93 :99 
 ו 195: 224,252, 2%3, 257, 260, 262, 270 ; קזנמגס 4

 יו ןיע יבשיו היתנבו ךנעת יבשויו 4. 0

 --  יבשויו 2, 70, 77, 227, 257, 260 --יבשי תאו 150 -- יב
 140. | יבשיו - - ןיע \ 89, 93, 180, 240 -- 218 1. ב

 רד -- ראד 1, 20, 40, 84, 85, 100, 112,128, 154, 100,168 42

--100,601,602 ,271,288 ,200 ,2%7 ,252 ,246 ,226 ,225 ,187,195 

 רוד 102,150, 158,173, 176, 227 ; קזותס 200---רךאר 82 --(טקו
 18. 113. | היתונבו 4*--- היתנבו 2.4, 20, 30, 67.70 5

742 ,158,172 ,154 ,150 ,113 ,112 ,100 ;99 ,94 :93 :80 ,86 

 182, 224. 251, 2%7, 260, 262, 270, 288 "1 -- היתנבו יבשיו .

 היתנבו ךנעת יבשיו , 240. = יבשיו 2" , 84 -- יבשיו יבשי 286 --
 בשרי 105 267-  היתנבו קזןתוס היתונבו ךנעת 168 -- היתונבו 1,

277,270 ,254,264 ,200 ,77.90,100,102,155,162,176,178,195% 

 282,283, 284,280. | יבשיו 2"-- יבשויו 2, 89,195. | ודיגמ 77

 150, 257: 260, 264. - היתונבו 5"-- היתנבו 3, 4, 20, 20 2

 85: 93: 94: 90.12, 113, ז 50, 154 158, 172 173 174,182, 2

 240, 251: 257, 260, 262,270 ; קננתס 4 תשלש -- ת ,-
 12. אל -- רב 12 5 הליכי 587. . .שירחל 119. | .כירעה -- בשי

 תכירעה ל 80, 100, 202,247, 200, 264 ; קצואמס 2

 13. לארשי ינב וק ₪ק. 45 67. | ונתיו -- ןתיו 198. | תא ,
 שרוהו -- שרהו 113 -- שירוהו 182,197 -- ר 06 ש 2. ושירה

 14. ינב 5 2%7. | ףסוי -- ם 016 ש 70. | תא -- לא 6
,224 ,198 17 2 ,,,,ָ, ,100144 ,80 ,95 

 246, 249, 20, 2%7, 260, 264, 288, 601,651 ; קתתמס 4,130 -- תה

 טס נכה ליו ורמ ק6. תתנ 90.03 יל (סע6 ול

 ףסה לרמה גפפ | בר בע 10.23 102. '-ךע ו

 260, 262 : תטתס 4 דע 27", 203, 20,70,09,125

 158,176, 187, 224 -- 6185 246 -- םםנא 4 הב , 264 -- וכ
 1סעזס 4

 19. םכהלא --םכהל 226-- םבהולא 1, 3, 67.70, 77
74 ,| ,,,,,, ,0 ,94 ,0 

,282 ,279 ,271 ,262 ,257 ,263 ,262 ,2%0 ,240 ,246 :195 :175 

 284, ךסס ; תטתס 200.  םכא ,168. שכע -- ברע ופ3. תארבו

 ₪ תרראבו 99 -- תרארנו 150 -- התארבו 174. | יוירפה 89, 4

 257, 260, 264, 282, 281. רה --רהב 246 --ץרא 70 --- אאא רה 1.

 16. ורמאיו -- רמאיו 93,174. | ונל [גע.:8% 2. | בכרו -- הכו
 בכרו 89. | בשויה 70, 8%, 59,112.158,174,240,2%0. | קמעב ,

 176. | רשאל -- רשאלו 40, 70, 93: 99, 114, 150, 180, 182,
 260, 264, 271, 282,284 -- רשאלא 3. רשאלו היתונבו ןאש תיבב
 2 היתנבו 4, 40, 70, 77, 82, 84, 8%, 80, 93, 99, 2

 113,150,154,155,173,174,175,176, 187, זו 224, 246, 1

 253, 257, 260, 262, 270, 271 4. לאערזי -- םכיאפר 4.

 17. רמאיו -- ורמאיו 224. | תיב לא -- תיבל 1%4. | םכירפאל
 -- םכירפאלו 246 -- ל קוס ו 3. | ךל 1%-- ךל התא 7.

 אל , 899- 17,18. אוה -- (13) - - חכו ,4+

 11 .0% ןספטש א.

 ז ףסוי רוכב תגוה יכ קדשנמ הטמל 'ררוגה יהיו
 קריה וה יכ דעלגה יבא קדשנמ רוכב ריכמל

 2 ינבל יהיו .: ןשבהו דעלגה ול יהיו המחלמ שיא
 ינבלו רזעיבא ינבל סכתחפשמל סכירתונה השנמ

 רפח ינבלו שככש ינבלו ראירשא ינבלו קלח
 עכירכזה ףסוי ןב. השנמ ינב קדלא ערימש ינבלו

 3 ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצלו :! סכתהפשמל

 תונב זכא יכ זםכינב ול ויה אל ץדשנמ ןב ריכמ

 הכלמ הלגח קדענו הדלהמ ויתנב תומש קרלאו
 4 ינפלו ןהכה רזעלא ינפל קדנברקתו . : קדצרתו

 קדוצ הוהי רמאל סכיאישנה ינפלו ןונ ןב עשוהי
 זכהל ןתיו וניחא ךותב הלחנ ונל תתל השמ תא
 ף ולפיו = : ןהיבא יחא ךותב זרלחנ קדוהי יפ 'רא
 ןשבהו דעלגה ץראמ דבל קררשע קדשנמ ילבח
 6 הלחנ ולחנ השנמ תונב יכ  :ןדריל רבעמ רשא
 קרשנמ ינבל קדתיה דעלגה ץראו וינב ךותב
 7 תתמכמה רשאמ קרשנמ לובג יהיו : םירתונה
 לא ןימיה לא .לובגה ךלהו םככש ינפ רע רשא
 8 חופת ץרא קדתיה קרשנמל : חופת ןיע יבשי

 9 לובגה דריו ! סכירפא ינבל השנמ לובג לא חופתו

 ץ ב42 א ]1 ₪ 2 5 10 א 2

 םסו ןטק זה(.(זגכ.-  לוכב 270--
 דעלגה 1%-- ה ,5-

 1. רוכב 1%-- ו ,4
 82.  השנמ 2%-- שנמ 8ם.1:ם- 4.

 ןשבהו 106 ןשבה יכ 5-
 2. יהיו -- ויהיו 262. | םכירתנה 1, 20, 10, 80, 95, 79
 249, 253,2%7,260. םבתוחפשמל 3.76 89,99.  רזעיבא --יבא
 לאירשא -- לאירשא קלח 89. | ינבלו 4-4
 19%. -ינב . 224. - השנמ 276. תכירכזה -- םבירתונה 4

 םכתחפשמל 25-- םכתוחפשמל 2 5
 3. דחפלצלו 515 257 - דחפלצו 71. השנמ -- ה טק.146 2
 -- ףסוי ןב השנמ 224. | ול ויה אל טק. 46 2. הלאו --- םכינב
 1טק,.עג5 140. | תומש הלאו ₪ק7.148 2. | תומש -- ויתומש 4

 ויתונב 2. 3, 30, 70, 77 + 7142 246, 262 ; 10עז6
 הענו -- ו , 187 -- העונו 42 182, 240, 2%7, 260, 204 ג 16
 2, הלגח 066 הלגחו 4. הכלמו 80, 155, 174. 72

.4 260 :257 :251 
 4. הנברקתו -- ר קוס ב ד. | ינפל 76. דזועלא 7.

 ינפלו ןהכה ₪ ןהכה ינפלו 226. = ןב עשוהי ינפלו , 82. = ינפלו
 ב ינבלו 99. | םםיאישנה -- םכיאשנה 2 158, 2009
 251, 262, 271 4, 277, 288, 00 ; םט6 128, 160 -- םכאישנה 5-
 תא -- דיב ז, 30, 77,140. 150,154, 159, 168, 182,187, 2
 22%, 226, 228, 20 1תגתַק. 253, 7 260, 264, 288, 601, 2
 קזומס 227 ; תטמחס תתל -- תתל רמאל 4. )6(  - - וניחא
 ךותב - - ,7- םכהל --- ןחל 253: 257, 200, 264- לא -- לע

 20,70-- תא קמותוס 77. | ןהיבא -- םבהיבא 70,240 -- י ,171-
 5. דעלגה -- ה ,55-

 2 השוט 1% טק. 24. 173... ' ךותב 7.
 םכירתנה 0 93,112: 224, -

 7. ןימיה לא \ 89- | לא 2" קנגותס לאו 4.
 או 250, 2-

 8. חופת -- הופת 6.
 םבירפא 2:

 ף- לחנ -- לחנ לא 224. | הנק , 70. | הבגנ -- הבגנו 6.
 =בירע -- םכירעה 182 ; קצוננס 168 -- םכירעו לס -- םכירעא 2.

 התיחה -- היח

 יבשוי , 2

 םבירפא ינבל -- ינבל השנמ ינבל

 הלאא 4.  םבירפאל --- םכירפא לא 187.  השנמ לובגו 58 89 --
 ,182,ז87. - אאאאאא השנמ 1. | יהיו -- ויהו 1, 1 10
 246, 288.  ויתאצת --י , 226 -- )יתואצות 2, 70, 86. 4
 174,182,187, 246 -- ויתאצות 77.5, ,,,8

 תטמס 1ף0 -- )יתואצת 30, 03: 253-

 זס. הנפצו 77, 82, 100, 111,150, 224, 249; 2.

 רכששיבו -- רכשיבו ץס, 4.

 10,11. רכששיב - - חרזממ , 70 0-

 זז. השנמל -- נ , 8. | רכששיב , 8%4-- רכשיב 260 -- רכששיבו
 0 היתונבו 1*-- היתנבו 4, 20, 82, 84, 85, 90: 93; 94, 2

 1ו2,11ָג,150,154,158, 172,173, 174 175,176: 189,195 0
 224, 253, 257, 260, 270 ; קזנומס 130 ; תטתס 1,128. -- םבעלביו
 יבשיו - - - (גק. 4 128. < היתונבו םכעלביו , 149. = חיתונבו 2"

 -- היתנבו 4, 82, 84, 8%: 90, 93: 94: 99. .,,,,(,
 ו 5 176, 182,195, 200, 224, 3,

 ולב

 < רע 149-
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 וציו וכליו םשכישנאה ומקיו : קדוהי דבע ;דשמ 8

 וכל רמאל ץראה תא .בתכל שכיכלהה תא עשוהי

 קרפו ילא ובושו קדתוא ובתכו ץראב ּוכלהתהו
 וכליו ! קדלשב ?דוהי ינפל לררוג סככל ךילשא 9

 העבשל םכירעל הובתכיו ץראב ורבעיו כישנאה
 קרגחמה ירא עשוהי לא ואביו רפס רע םיקלח

 ינפל הלשב ללרוג עשוהי שכהל ךלשיו |: הדלש גס

 לארשי ינבל ץראה תא עשוהי םכש קלחיו הוהי
 םתחפשמל ןמינב ינב הטמ לרוג לעיו : םתקלחמכ ג1

 ; ףסוי ינב ןיבו הדוהי ינב ןיב םכלרוג לובג אציו
 הלעו ןדריה ןמ הנופצ תאפל לובגה םכהל יהיו 2

 היהו המי רהב הלעו ןופצמ וחירי ףתכ לא לובגה
 'לובגה םכשמ רבעו ! ןוא תיב הרבדמ ויתאצת 3

 לובגה דריו לא תיב איה הבגנ הזול ףתכ לא הזול

 ןורח תריבל בגנמ רשא רהה לע רדא תרורטע

 ןמ הבגנ כי תאפל בסנו לובגה ראתו : ןותחת 4

 ויתאצת היהו הבגנ ןורח תיב ינפ לע רשא רהה

 הדוהי ינב ריע םכירעי תירק איה לעב תירק לא

 םכירעי תירק הצקמ הבגנ תאפו ! םי תאפ תאז 5

 ! חותפנ ימ ןיעמ לרא תוציו קדמ' רובגה .תגציו
 ןב יג ינפ לע רשא רהה קרצק לא לובגה דריו 6

 5 6 דע יס אט

 הפו - ו . 30. | לרוג -ו . 77, 82. = חוהי , 82. | הלשב --הלישב

 1: 30, 70: 93: 144: 150 154, 174, 187, 198, 246 -- ולשב 2
 קזותס

 9. ץראב -- ובלחתיו ץראב 253. = הבתכיו 180, 187. לא 2",

 7% הלש -- הליש 06 154, 174,187, 198. 6

 -- ולש 1. ,

 10. ךילשיו 14%. | םכהל -- ל קזומס * 174 -- לא 2%2. | לרוג

 --וג240. | הלישב 1, 7 295
 קנותס 110. | םכש ,1 --םבשא 2. | עשוהי 2", 242 -- הי טו

 14 140. | ץראה -- ץראה םכישנאה 89. | ינבל ---ינפל 224, 27

 גחגזק. 288,100,663. | םכתקלחמב -- םכתוקלחמכ 1 4

 246 -- םבתוקלחמב 226,262 -- םכתקלחמב 70: 84 935,

.1 ,288 ,264 ,260 ,227 ,224 ,174,182 

 11. לרוג -- לרוגה 77 -- והי לרוג 180. | הטמ -- הטמל 1

 277. ןמינב -- ןימינב 80,113 ; קזותוס 168 -- (טק. ג 4.

 םכלרוג
 -וגדכ נב 4% טק. 85 130. | ףפוי םק. 4. 4

 12. יראפל -- תאפ לא 182 -- נפל 180. | הנופצ -- ו
 249,270,113,150,172,19%--נ קתוס | 4.  ןפצמ --(6)--ןמ

 180.  לובגה 2%--ו,94. וחרי 287,82,8%. רהב -- לובגה
 רהב 70. | היהו -- ויהו 85: 89.93: 246, 250, 251,271 4,650'ק: <

 קצנתוס 1304 ויתאצת -- ויתואצות 70, 187, 246 -- ויתאצות

 20, 85: 86,04,102,1%4,158,174,178,182 ; סת 128 --ויתאצאה

 82 -- ויתואצת 93, 195, 270 ; תםעתס 4 הרבדזמ ,,4

 .  ,71רבעו -- הזול ףתכ לא רבעו 182. = הזול ףתכ לא .13
 הזול , 252. = הבגנ -- הבננ 257. = איה -- אוה 172, 240: עומס

 . 224, 4לאתיב 7ס,158,187,198,154,15%%, 10,200
 , 4זרורטע -- 1 , 174, 260 -- תרורטע לאתיב 40. | לע -- לא

 = , 70.77, 84, 85,101,113,150,154,174,176ןורח --ןורוח | .180
 . 1קונוס 82-- ןרוח 144,158. | ןותחת קוצצפס ןותחתה :182,187

 14. ששי 187. | רשא -- א 006 ע 150. | תיב -- ינפ 4

 ןורח -- ןורוח 4.70, 77, 54, 8%, 101, 1ָב, 1 50,154,174,176,178,
 182,187, 226, 270 -- ןרוח 100, 14%, 158, 3001. | היהו -- ויהו

 זג 85, 80, 93, 150, 176, 180, 198, 246, 240, 250, 253,

 262, 264, 270, 651, 659 'ק ; קצנתוס 2,82,ף0, 100,200. | ויתאצת

 -- ויתואצות 70, 154, 174,176,182, 246 -- ויתאצות 40, 66, 4

 102,187: קמומס 82. | לא -- תא 145 -- לע 158.  שכירעי =

 איה םכירעי 178. | הדוהי ינב ₪ ינב הדוהי 155. | תאז ,2.

 15. המי לובגה אציו 55 7. | לובגה -- לובג לא 30. | חותפנ
0 ,226 ,22% ,86,100,113,172 ,30.70 -- 

 16. אינ 10, 3, 100, זז, 150, 176, 180, 187, 2%, 257,

 262, 264, 271 4, 288, 1. ןב -- ןכ 4: םכנה 1%---

 םכונה 174,281. | הנופצ -- ו גה, 6
 182, 200, 249, 260. | איג 10,111,150, 253, 2%7, 200, 262,

 288,601. | שכנה 2"--קמעב רשא םכנה 30 -- םכנה ןב 0
 93 - םכונה 112,174.  יפביח 77,93,150,173, 224. דריו 1"

 09 א

 " םםתחפשמל , 1 -- םכתוחפשמל 14

60 2. 1. 

 : דחא לרוג ךל קדיהי ול ךל לודג חכו קדתא
 19 ךל קדיהו ותארבו תצוה רעי יכ ךל היהי רה יכ
 ול לזרב בכר יכ ינענכה תא שירות יכ ויתאצת
 ! קצוה קזח יכ

208 
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 1 םכש וניכשיו הלש לרארשי ינב תרדע ללכ ולהקיו
 2 ורתויו : שהינפל השבכנ ץראהו דעומ להא תא
 העבש סכתלחנ תא וקלח אל רשא לארשי ינבב
 4 הנא דע לארשי ינב לא עשוהי רמאיו : שכיטבש
 רשא ץראה תרא תרשרל פצובל םכיפרתמ שכתא
 4 שככל ובה :םסכיתובא יהלא ?קדוה' שככל ןתנ
 וכלהתיו ומקיו סכחלשאו טבשל זשכישנא קדשלש

 ; ילא ואביו שכתלחנ יפל קדתוא ובתכיו ץראב

 % לע דמע! הדוהי כיקלח העבשל התא וקלחתהו
 : ןופצמ םכלובג לע ודמעי ףסוי תיבו בגנמ ולבג
 6 שכתאבהו וכיקלח העבש ץראה תא ובתכת שכתאו
 קדוהי ינפל קרפ לרוג םכל יתיריו קדנה ילא
 7 תנהכ יכ םככברקב זכיולל קלח ןיא יכ :: וניהלא
 וחקל השנמה טבש יצחו ןבוארו דגו ותלחנ הוהי
 שכהל ןתנ רשא קרחרזמ ןדריל רבעמ שתלחנ

 ו

 18. רה 182.  אוה 1", 40. | ותארבו --ותדרבו 1. | היהו
 -- יהו לס, 80, 93, 180, 288, 601 ; םטמס 155.  ויתאצת --ויתואצות
 1 54, 174, 187,195 --ויתאצות 2,70, 77. 86 2 2
 2ף0:: קזומס ף4,168 -- ויתואצת 1, 210. שירות -- ו 113 -

 * 5. קזח \, 4

 1. הלש , לס -- הליש 1, 2, 101,144, 150, 154, 174 -- ולש
 210, קונוס ף9- וניבשיו -- ונכשיו 82, 8%, 172, 170, 1955 52

 271 4 -- ומיכשיו 187. | תרא ,\ 30, 182 -- תאו הוהי ןורא 93 --

 ל תא 4. - השבכנ -- כ ₪6 ב 100 -- הבכשנ
 2. וקלח < וחקל 187. | תא ,168. | םכתלחנ --ץראה םכתלחנ

 4. | םביטבש -- טבש טק."

 3. ינב לא -- ינבל 1%0. | םכתא -- םבתא נ 40. | םםיפרתמ --
 םביאפרתמ 4. = אובל -- ו , 4 3 12 113,140. 09

 168,1ֶדָב, 182, 187,105, 224, 246, 249, 20, 253, 2%7, 260, 4

 תא ,ךס.. ישככל | 203. | תוהי ,112 -- הוקי השמ ד.
 םככיתובא --ו , 1; 3: 4, 20, 77, 82, 85, 99:10 0

.7 2609 ,257 ,253 ,240 ,240 ,224 200 ,174,178,182,187,105 

 4. טבשל -- םכיטבשל 153. | םכחלשאו -- םכ , 89. | ומוקיו
 100,102,112,111,174,182,227,228,249,2ף1,270: קתנמס 2

 168. | ובתביו -- בתכיו ג. | יפל , 240. | התוא -- ו \ 1, 2
2 + ,100 ,94 ,03 ,90 ,85 ,82 ,77 :20 

4 ,260 ,2%7 ,253 :224 ,200 ,174,176,178,182,187,195 ,172 

 270, 277,300. | םבתלחנ , 76.
 5. וקלחתהו -- וקלחתיו קס. | התוא 40, 70, 89, 4
 270, 279, 282, 281, 286. העבשל -- העבשל ל 22ֶד- | םביקלח ,
 70. | דומעי :סס0. | לע -- לא 2%1.  ולובג 1.4, 77

,',,,,,,, ,1 ,90 ,89 ,86 ,85 ,84 

7 .176 ,175 ,174 ,168,172 ,162 ,158 ,155 :154 :149 

,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,246 ,240 ,200 ,195 

 271, 279, 100 1: םטמס 10. | תיבו 508 לס. | םכלובג -- ו ,.

 ןופצמ -- בגנמ 174 -- ביבפמ 5.

 6. העבש -- העבשל 2, 20 1, +, 2

 229, 246, 240, 2ף0, 251, 288, 602 ; קנס 168,172. | הנה ,4-

 ככל \ סע לה =-- 2 ל
 7. ןיא -- ונל ןץא 187 -- םכא 84. = תנוהכ 744, 0
 106 128. | הוהי -- םכלוע 228. | ותלחנ -- םכתלחנ 2

 השנמה -- השנמ רשא -- רשאכ 44

 8. ומקיו -- ומוקיו 174, 182, 2%1, 270 -- ורבקיו 4. = וציו -- וציו
 תא 210. | םכיכלוהה 3,70, 80, 174, 253, 257,260, 264. | בתל
 -- רותל 224 -- בותכל 76,77,93: 150,174, 250, 257 -- בא תבל
 128.  ץראה ,70. וכל 0ע.148. 112. וכלהתהו -- וכלתהו 0.
 ץראב -- ץראה 112. | התוא -- ו \ 1, 2, 10,777, 82, 84, 86, 9 2

2 ,178 ,174 ,168 ,154 ,150 ,114 ,112,113 ,101 ,100 .99 :94 

2799 ,271 ,270 204 200% 73 :2532 ,251 :249 24% 4 .187,195 

 282,281,284,286.  ובשו 1, 84,890, 01, 149, 168, 180, 224,
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 ןועמש ינב קרטמל ןועמשל ינשה "ררוגה תצציו
 ! הדוהי ינב תלחנ ךותב שתלחנ יהיו םתוחפשמל
 : הדלומו עבשו עבש ראב שכתלחנב םכהל יהיו
 לותבו דלותלאו ! שצעו קדלבו ללעוש רצחו
 ! הפופ הצחו .תרבכרמה תריבו בלקצו + המרחו
 : ןהירצחו הרשע שלש סכירע ןחורשו תואבל תיבו
 ! ןהירצחו עברא םכירע ןשעו רתעו ןומר ןיע
 דע הלאה שירעה תוביבס רשא םכירצחה לכו
 ינב קרטמ תרלחנ תראז בגנ .תרטריראב .תרלעב
 ינב תלחנ הדוהי ינב לבחמ ! שכסתחפשמל ןועמש
 ולחניו שכהמ בר הדוהי ינב קלח היה יכ ןועמש
 ישילשה לרוגה לעיו ! שתלחנ ךותב ןועמש ינב
 דע םכתלחנ רובג יהיו שפתחפשמל ןלובז ינבל
 תשבדב עגפו הלערמו המיל שכלובג הלעו : דירש
 בשו : ענקי ינפ לע רשא לרחנה 'רא עגפו
 רבת תלפכ לובג לע שמשה חרזמ המדק דירשמ

 המדק רבע שכשמו :עיפי הלעו תרבדה לא אציו
 ראתמה ןומר אציו ןיצק התע רפח התג החרזמ

1 

 00 ר 3 59 א

 .1 .4 62 ץ ספ שא

 לא שנה יג דריו הנופצ שכיאפר קמעב רשא שכנה י
 17 ןופצמ ראתו : לגר ןיע דריו הבגנ יסוביה ףתכ
 הלעמ חכנ רשא תולילג לא אציו שמש ןיע אציו
 18 כא רבעו + ןבואר ןב ןהב ןבא דריו שםימדא
 19 רבעו : התברעה דריו הנופצ הברעה לומ ףתכ
 ויתואצות היהו הנופצ הלגח תיב ףתכ לא לובגה
 ןדריה הצק לא הנופצ חלמה זכי ןושל לא לובגה

 20 תאפל ותא לובג' ןדריהו : בגנ לובג הז הבגנ
 ביבס ;דיתלובגל ןמינב ינב תרלחנ תראז קדמדק
 21 ןמינב ינב קדטמל שםירעה ויהו : שתחפשמל
 ; ץיצק קמעו קדלגח זריבו וחירי שכהיתוחפשמל
 :: הרפהו וכיועהו : לא תיבו שכירמצו הברעה תיבו
 24 זכיתש סכירע עבגו ינפעהו ינומעה רפכו : הרפעו
 הפצמהו : תוראבו המרהו ןועבג : ןהירצחו הרשע
 עלצו !הלארתו לאפריו םכקרו ! הצמהו הריפכהו
 זכירע תירק תעבג םכלשורי איה יסוביהו ףלאה
 ןמינב ינב תרלחנ זראז ןהירצחו קדרשע עברא

 : שכתחפשמל /

4 
0 

2 5 

5 6 

57 
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 ר רה ים 6 דיס א שופ.

 26. הצומהו 100,102,113,1%0,173,176,187,8%,
 27. םכקרו קזנתוס םכקירו 77.

 28. עלצו -- עלצו : םבהירצחו עברא םכירע ןשעו רתעו ןומר ןיע

 זָג10. | יסביהו 156 -- יסוביה 99, 145,180 ; קומס 82 -- יסביה
 כול יה קו סו ו ביה עו --- =כימעי ד ד

 ינב , ץ5--ינב הטמ 251 -- הטמ 174. | םבתוחפשמל 2
 178 ; םטתס 4.

 1. ןועמשל - - אציו טק. 173.  לרגה לק. םכתחפשמל 1,
 4, 20, 20, 77: 82: 84, 86, 86, 80. 90, 93: 04, , 100, זס, 2

7 .176 ,175 ,174 ,150,154,158,162,171 ,144 .128,129 

 19%: 200, 224, 249, 252, 27, 260, 262, 264, 270, 283, יהיו --

 לובג יהיו 5.
 2. םכתלחנב -- ב , . | עבשו ,
 2,323. םבצעו - --- עבשו טק. 4 4

 4. דלות לאו 70, 158,176, 226, 260 4.

 המרחו -- ו . 182 -- ) 0. 14

 5: יבלקיצו 177: + תובברמהי כ 35'22 42 2030. 67,
42 .129 ,114,130 ,112 ,102 ,101 ,100 ;99 :93 ,90 ,89 .86 ,86 

178,2 ,176 ,175 ,174 ,168,172 ,162 ,158 ,155 ,154 :150 ,140 

4 ,262 ,260 ,2%7 :22 ,20 ,240 ,246 ,240 ,224 :200 :187,199 

 271, 270, 282, 281, 284, 280,064: קתומס 1.

 6. תאבל לֶד. | ןחורשו -- ןהורשו 271, 28 4, 4

 7. ןיע ₪ק. 126 156 -- ןיעו 10 -- ריע קמ וס 77. = ןומר -ו ,

 זסס -- ןומרו 76, 85, 108, 224 -- ןומרא ףס -- ןומיר 80, 93, %

 -- תומר רתעו --- ע קזוותס ה 0. עברא קנותס עברא

 הרשע 4. .

 8. תביבס 20, 82,101, ז14,150, 162, 175, 176,180, 187,

 249. | דע --רעו 173. ראב -- תיב 30. | תמר -- תומאר 2

 260;257 -- ! רמאר 1, 2; 3, 20, 10, 77, 82, 4

1 ,270 ,262 ,252 ,242 ,240 ,105 ,149:159:172;173 ;110,129 

 252, 283, 288 1, 280, 001 ; תטתס 150 -- תומר 187, 224, 3

 הדלמו 4, 0.

 לותבו -- ליפכו

 -- תאמר 174. - השמ , ץס -- (טק.ז86 82. | םכתוחפשמל 2,
.1 ,114,173,174 ,100 ,70 ,20 :2 

 9. תלחנ 128. | ןועמש - - (8) -- יכ,187. היה ,
 קלח -- הלחנ 253 -- תלחנ 257, 0.

 ז0. ישלשה 77. ןלובז < ןולבז 40 --ןולובז 14. םכתוחפשמל
2 

 כי

 עגפו תשבדב , 4
 לובגה קעגמס 1. דע -- םכע דנג 6

 וז. םכלבג 150. | הלערמו -- ר ,%,
 לא -- ינפ לע 253. | םכעונקי 2.

 12. המדק -- המדק עמק ףַ -- תמדק 40. לע קזומס לא 2.
 תרולסכ 1, 3: 42 30 70, 84, 85, 89, 93: 99 ,,,,

,7 ,253 ,226 ,224 ,105 ,149,150,154,158,173,174,176,182 
 260, 262, 264; קזנתוס 2, 0, 11וג,155, 168 -- תראלסכ 4

 רובה 1, 2, 20, 30, 70, 77, 84, 8%, 86, 80: 90, 93, 94, 99, 0
4 ,72 154,158 ,149,150 ,145 ,101,102,112,113,128 

 175, 176, 182, 195, 209, 220, 253, 257, 260, 262, 264, 270 ; קז!תוס

 82,168. | תרבדה לא אציו , 84- הל 5 :
 13. החרומ -- ז קתוס ד 77. | התינ 8%. | רפח -- רפע 2.
 ןיצק -- ץיצק 30. | ראותמה 1, ב0, 84, 85, 5,

114, 2 

 - לא 2 ןיע -- ןיע לא 9. לנור 174, קענמס 4

 ז:6,17. שמש - - (8) - - יסוביה טק. עא 24
 ז7. ןיע -- ןע לא 7ס. | אצוו שמש ןיע , 150. | אציו 24
 תלילג 20. 10, 77: 93: 144, 182; 249; 257. | דכנ -- חכונ 42
 262 -- חכנמ 227. | הלעמ -- הלעמל 20, 8,154, ,
 108, 227, 228, 2%3, 27, 260, 288, 602 ; קזותמס 1, 4: 10716 110--
 אלעמ 182, | םכימודא 70, 89, 112, 112, 174, 182, 105: 2243 2

 2%7,260. | דריו -- רבעו 176. | ןהב --ןהב 271 4, 288: קוומס

4 

 18. רבעו -- לובגה רבעו לס. | ףתכ , 89. = לומ 4016 6.
 הנפצ 100,113,150, 176, 249 -- המי 174- התברע 74.

 19,199. הלגח -- (6) - - דריו ₪ הלגה תיב ףתכ לא לובגה דריו
 רבעו : התברעה 7.

 19. הנפצ ףג,101,111,150,209. | היהו -- ויהו 1, 85, 80: 22

 105, 246, 251, 253: 257: 260, 262, 271 ., 316, 659: קזותוס 2 ;

 תטמס ויתואצות -- תואצות 70, 5%, 80, 90, 99 42

 1 54 160, 174, 187: 195. 227, 291, 5% 655, 657: 659 'ק, 664 --

 תואצת 2: 4, 93: 04, 102, 172, 200, 210, 224, 249, 251, 253: 7

 260, 270, 271, 279, 282, 284, 286 -- תאצת 176, 182, 246, 0

 קזומס 128 ; תםטמס 82 -- ותאצת 4 -- ויתאצת 1, 4: 20, 84, 0

 1סז,112,150, 158,162, 17% 22%, 226, 202,264; קזומס 173 --

 ויתואצת 114,130,129, 198, 200, 242, 262, 1'100 --ויתאצות 0

 77,168,178: קחתמס 158. | לא 2" 58 2%2. החלמה םכי ןושל
 1נק.:ג6 77. | הנפצ לֶק,100, 11,150. | הצק -- הצק לובג 1

 --ימ הצק 2: הבגנ
 20. לבגי 1, 2, 2, 20, 10, 67: 70, 77, 82, 94, 86, 89, 90. 91:

,+ 2 

210 ,200 ,195 ,187 ,172,174,175,176,178,182 ,162,168 

 240, 242, 249, 2ף0, 252, 27, 200, 202, 264, 270, 271, 279, 2

 281,286, סס1. | ותוא 30,70. | תאפל 8%. | המדק -- הבגנ
 תפרק 93. נב סם 77 -- נב הטמ 251. < ןימינב 14

 היתלבגל 1, 20, 70, 82, 84, 85, 101,150,158,182, 210, 224, 0

 270 -- היתולובנל 154, קגנתס 168 -- היתולבגל 16.

 םכתוחפשמל 113,154, 2

 21. ויהו -- היהו 1. ןמינב -- ןימינב 113 -- ןבואר +

 ;בהיתוחפשמל -- םכתחפשמל 70, 150,180 -- ו , 1, 20 0 7,

2409 ,224 ,155,175,176,187 :154 ,113 :112 :99 :94 :93 :84 ,82 
 2523, 257; 260, 262, 264, 281, | !חרי ץצק -- ה 20

 84 -- ןיצק 99,158, 287, 200, 262, 264; 10600 178 -- ץי טק.
 קוי ד | /

 22. לאתיבו 93. 140, 154, 158, 197, +
 21. םביועהו -- םכירעהו +. הרפהו -- הרפחו %

 246, 288, 601, 602 -- הרפעו קצנמוס 20 -- ה 1% 1טק. ג" 4.

 הרפעו -- הרפעהו 4. |
 24. ינזנעה 1, 4, 20, 30: 67, 70, 77, 82, 84, 86, 89: 93: 94:

.108 ,195 ,174,176 ,158,162 ,155 ,130,139 ,114 ,100,101 

 22%; 227,2%1 -- הנמעה 112, 240, 21, 202, 270 -- הנומעה 71

 246, 2%0, 271 4, 659 'ק -- םכנומע קזותוס :

 2%. ןעבג 84. | ןומרהו 162. | תוראבו -- תראבו 5%
 182, 187, 252 -- תו (גק.1ג= 4
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 0.2. אז.

 יגבו ןלובזב עגפו ןגד זריב שמשה חרזמ בשו 27

 ירכא אציו ראיענו קמעה זריב הנופצ ירא חתפי
 ןודיצ דע הנקו ןומחו בחדרו ןרבעו !  לאמשמ לובכ 8
 ! הרבר 9

 יכבחמ הדמיה ויתאצת ויהיו קדפח "דובגה בשו
 קכיתשו םכירשע זכירע בחרו קפאו המעו : הביזכא ךס
 םכתפשמל רשא ינב הטמ תלחנ תאז + ןהירצחו 1
 לרוגה אצי ילתפנ ינבל + ןהירצחו הלאה עכירעה 2
 זכלובג יהיו : שםפתחפשמל ילתפנ ינבל יששה 3

 דע יראנביו בקנה ימדאו ?םכיננעצב ןולאמ ףלחמ

 קדמי רובגה בשו | : ןדריה ויתאצת יהיו סכוקל 4
 בגנמ ןלובזב עגפו הקקח שכשמ אציו רובת תונזא

 ! שמשה חרזמ ןדריה הדוהיבו שכימ עגפ רשאבו

 ; ץררנכו תרקר תרמחו רצ םכידצה רצבמ 'ירעו 5

 ! רוצח ןיעו יערדאו שדקו : רוצחו המרהו המדאו

 ןז ס 8 שט 4.

 רצ רצבמ ריע דעו המרה *רובגה בשו

 4ךס 00.

 = 14 זיהו ןתנח ןופצמ -רובגה ותא בסנו |! קדענה
 ז < ןורמשו "ללהנו זרטקו :לא חתפי יג ויתאצת
 : ןהירצחו הרשע םכיתש זכירע כחל תיבו הלאדיו
 16 הלאה סכירעה שכתוחפשמל ןלובז ינב תלחנ תאז
 ז7 ינבל יעיברה -לרוגה אצי רכששיל |: ןהירצחו
 18 קדלאערוי םכלובג יהיו !  םשכתוחפשמל רכששי
 19 ! זררחנאו ןואישו זכירפחו : םכנושו זרולפכהו
 :% הדח ןיעו שכינג ןיעו תמרו : ץבאו ןוישקו תיברהו
 22 תיבו המוצחשו רובתב לובגה עגפו :ץצפ תיבו
 שש זכירע ןדריה שכלובג זרואצת ריחו שמש

 24 רכששי ינב הטמ תלחנ תאז : ןהירצחו הרשע
 24 הררוגה תצציו | + ןהירצחו םפירעה םכתוחפשמל
 2% יהיו : שכתוחפשמל רשא ינב קרטמל ישימחה
 26 דעמעו ךלמלאו :ףשכאו ןטבו ילחו תקלח םכלובג
 : זרנבל רוחישבו קדמיה לרמרכב עגפו ללאשמו

 קרבה 1 4.5 קת 0 1/0

 -- רחשבו 7 -- רוחשיבו 2 -- רחישבו 82, 04, 187 ; קנס 4
 27. חרזממ 85,198. - ןונד 1, 2, 3, 4, 10, 70, 77, 82, 84,

75 ,,,,,, 9 100 ,99 ,93 ,90 .89 

2 ,257 ,252 ,2%0 ,249 ,6 ,227 ,226 ,224 ,105 ,178,182 ,176 

 270 : קמתמס 113,168, 228 --ןאגד 128. | ןלובוזב --ו , 77 -
 ןלובזב למרכב 4 -- ןולובזב 154, 176 -- ןולבוב 4, ,6)

271 ;252 1 246,240,260 ,224 ,139:144,172,180,182,195% 

 400 17; םטתס 150. | יגבו -- איגבו 113, 198, 249 ; קזותגס 168 --

 איגבו :סס -- ינבו קס, 286, 288 ; קנס 02 ; (סת6 110; ט10602

 200. לאחתפי .1 130, 149, 150, 154, 160, 260, 204, 6001, 4.

 הנפצ 77,113, 0-2 תיב 2"-- תיבו 89: 93, 150, 154, 22

 198, 246 -- תיבבו 102. | קמעה -- כ קנותגס ל לאיענו --

 לאיעבו 112 -- לאיענה 182. = לובכ --- לובב 187 -- כ טק. 14 1.
 לאמשמ טק. 45 3 -- לואמשמ 4, 20,158,174,178,227.

 28. ןרבעו -- ןורבעו 1: 2. 3: 70: 77: 85, 89, 93, 99, 0 2

 149,155. 158.176, 178,195: 253: 257,260, 262,264,286 קזומס
 20, 113 -- ןודבעו 154, 168, 174,182, 224, 225 ; 10116 8

 ןדבעו 172. | בוחרו 1. 3: 77: 85: 92 99 1009 6%
2043 2 260 ,257 ,2%3 ,261 ,240 ,224 ,182,187 ,176,178 ,174 

 קצותתס ןומחו -- ןמחו 114, 22%, 226 --- [|[מהו 99, 4.

 ןוריצ =- ' . 77: 159 ---ר \ 113 154 175 210, 2:0, כד ה

 29. ,בשו 1%=-- תבש] גס | ברה המרה . 155. שהה
 -- המי 150. | דעו --! 30 93.198 224. | רוצ 944,

 הסח -- הכוח רצבמ ריע דע המרה

 93 -- הפוה 40, 70, 80,112, 113,114, 155,176,157, 224,

 ויהיו \ 225 --- ריאל 67 -- ריחו 1, 2, 20 00, לס 7קכ 82 0 ה
 93: 94: 99, 100, זסז, 112, 113, 150, 155, 173, 176, 187,

 209 210, 224, 227, 240, 246, 240, 2ף0, 251, 270, 65 'ק ; קזנותס

 158 -- יהיו 260 -- חיהו 174, 180, 263. 257, 64. ויתאצת --

 ויתואצות 89 -- ויתאצות 30, 70, 77, 84, 8%, 158, 174, 179, 2

 187 -- יתואצת 154, 2 ,

 49. המעו -- המועו 85,112 -- קמעו 145. | בוחרו 10, ל 7

 92: 99: 174: 176, 224, 249, 5. םבירשע -- םכהרשע 6.

 םביתשו -- םבינשו 0.
 31. 00. 246.  ינב , 84. .םכתוחפשמל 4

 הלאה -- הלאה םכירעה הלאה 182. | הלאה ,-
 קזגתוס שכהירצחו

 22. ילתפנ ז"-- י \ 70 --' טק. 88
 םכתוחפשמל 89,100.

 31- אמ ףלחמ םכלובג יהיו גק.:38 154.  םכלבג 1%0:  ףלחמ
 .-ףלאמ 2%3.2%7,260. = ןולאמ -- ןוליאמו 93,145 -- ןולאמו

 קזגתס 130 --ןוליאמ 111,144,158,175,176, 192, 1סש. םכיננעצב

 (טק.186 77. - ימדאו --ימראו 8%.  לאנביו ₪ לאבניו 1.
 יהיו 2"-- ויהו 154, 224, 246. | ויתאצת -- ויתואצות קס 3,

 154, 246 -- !תאצות 30, 77, 8%, 174, 182 -- ויתואצת 4.

 34. המי -- המיה 8%. | תרנזא 86, 100, 150, 210 -- ונזוא 7
 תגזק. 288,300. - הקקח -- הקוקוח 176 -- הקקוח 1, 20, 67,
72ֶ, ,+ ,144 :114 ,112 ,4( :93 ,90 ,89 ,86 

4 271 ,2%2,.2%4 ,242 ,240 ,210 ,200 ,180 ,178 ,175 :173 

 הקוקח 40,102,113,182, 187,224.  ןלובזב -- ןולובזב 20.
 1ף0,176,182 -- ןולבזב ז, 67, 77, 86,101, 0 10

 160,162,168,ז72,176,180,210,240,2%0,2%1, 2%2,264, 271 0

 288, 60. - עגפ -- עגפי 154. - ןדריה , 0.
 25- י'רע 4. רצכמ -- רצבמה 251.

 257, 260 -= םבידיצה 8%, 174 -- םכירצה 1.

 םבירעה

 ןהירצחו

 ישישה 4

 כיףשה ==

 רצ קונמס דצ 0.

 182.  לובגה 27--ו ,7.

 149,150,154.173:174,176,182,187,195,224,249 3 קזנתס 4
 ז 4. ותא , 180 -- ותוא 70, 251, 251. | ןתנח ; 93 -- ןותנח

7%+,,, ,144,145 ,112,113 ,80 :85 :84 ,77 ,30 
 176, 182, 105: 224, 246, 240, 250, 2%3; 257, 264, 28: קוס

 82 -- ןותנה 100, 262, 271, 282 -- [תנה לס, 4. ויהו -  היהו

 102, 260, 4. ויתאצת -- ויתואצות 144, 154, 174, 246 ---
 יתואצות 84 -- ויתאצות 30, 70, 8%, 86, 80, 2ף0 ; קז1תוס 168 --

 ויתואצת 2- יג -- איג 20, 30, 03. 94, 100, 180, 246 -- איג
 128 -- אג 7. לאחתפי 1, 40, 176, -

 1%. תטקו -- ףטקו 14%. = ללהנו -- ללחנו 271, 288. = הלאדיו
 -- הלאריו 1,174,180, 2%7, 260, 264, 277 תזַפ. 288, 100, 602 ;
 עו66001 80, 93, 176 -- הילד 3. | םכירע םכחל טק. 24 4

 םביתש -- עשו 4

 16. 00. 25 1. | תאז -- לובג תאז 172. = תרלחנ -- תרלחנ
 הטמ 93: 145; 154, 180, 224, 228 -- אאא תלחנ 2, 71. ןלובז

 ₪ ןולבז 0,113,178, 251 -- ןולובז 77, 93, 154: 4 6.

 =בתחפשמל 1,2) 4, 30: 70; 77, 82, 86, 86, 90. 935 2

175 ,173 ,172 ,168 ,158 ,154 ,150 ,102,112,114,128,139 

4 ,262 ,260 ,257 ,2% ,21 ,250 ,224 ,200 ,187,195 ,182 ,180 

 270, 271, 279, 282, 281, 284, 286. | חלאה , 70 4
 17. אצי -- אצה ף3- | רכששי | 86. | םבתחפשמל 1 0
 70, 77, 82: 84, 85, 86, 90, 93, ף4, 100, 28

2530 ,252 ,240 ,224 200 ,187 ,182 ,176 :175 :174 :173 ,154,159 

,270 ,264 ,262 ,200 ,2%7 
 18. םכלבג 150.  רולפכהו -- תלסכהו 250 -- תולוסבהו 0,
 1ז2,112,128.144,175.182, 240, 261 ; קתומס 130,168 : םטתש

 209 -- זרלופכהו לג 7. 2% 46 90, 101,102, , 2

 160, 152. 172,177 190,105 224.,210ג 2520 2040 270, 271 ו

 288, 1. םבנשו 4

 19. םבירפחו -- םבירפאו 4 -- םכיארפחו ף3 -- | טק. 2
 ןואישו -- * \ 93 -- [א'שו 1, 20, 77, 82, 110, 119: 144, 150 2

 1%5,158,162,172,173:175:176, 187, זסָפ, 200, 210, 242, 240
 2%2: 257, 262, 270, 271 --- ] \ 253, 260 -- טק,

 20. ןוישיקו 4 ץבאו -- ץכאו 1

 21. ןיעו :--ו 99. ן'עו 27--ןיבו קס. | ץצפ קזגתנגס ןצפ 1
 22. המוצחשו -- המצחשו 93 -- המיצחשו 20, 70, 84, 22

 144, 174, 180, 246, 249, 2%0, 251, 270, 271 2, 659'ק: קתתס

 30, 77, 1פ0 : (06 89 -- הצומחשו 1 -- המוצחתו 158. | ויהו 5

 195 -- יה 1. | תואצת -- ו , 100, 149,146

 -- תרואצות 30, 70, 77, 82, 84, 8%, 80, 80, 112,144,169, 42

 182: קצומס 04 -- תאצות םכלובג -- 9
 10. ןהרצחו 1:

 23. 00. ,180. | םכתחפשמל 1, 2, 3, 4, 20, 30, 67, 77 2
,, 102 ,101 ,100 ,99 ;94 :03 ,90 ,59 ,86 ,8% ,94 

2 179 ,176 ,175 ,174 ,168 ,158 ,155 :154 ;150 1442 :129 ,130 

2 260 ,2%7 ,253 ,22 ,2%1 ,20 ,240 ,246 ,242 ;209 :187,195 

 264, 270, 282, 281, 100 '1' ; קתנמס 1: םפירעה =- םבירעה

 הלאה 99 -- םכירעהו 242 -- םכירזגה 0166 3.
 24. לרוגה -- לובגה ְסָ. | ישמחה 20, 70, 77, 93,

 253,158,1897.19%, 2ף7,260. םפתחפשמל 1, 4, 20, 40,77, 2

,, ,112 ,102 ,101 ,100 ,94 :93 ,90 :85 ,84 

2 ,257 ,253 ,240 ,240 .224 ,200 ,105 ,187 ,182 ,176 ,168,174 

 262, 264, 270, 271; 270, 282, 294, 286 ; קזותוס 4

 2%. םםלבג 6. ןפבו -- ןופפכו ףאשכאו ז 4

 26. לאשימו 17%,40,130,150,1%%. - עגפו 40. | רוחישבו
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 ינב 'לא רבד ! רמאל עשוהי "'רא ?דוה' רבדינ : .
 רשא טלקמה ירע זרא סככל ונת רמאל לארשי

 הכמ חצור המש סונל :השמ דיב טככילא יתרבד 3

 לאגמ טלקמל שככל ויהו תעד ילבב הגגשב שפנ

 זחתפ דמעו הלאה םשכירעהמ תחא לא סנו :םכדה 4

 וירבד תא איהה ריעה ינקז ינזאב רבדו ריעה רעש

 בשיו שכוקמ ול ונתנו שכהילא הריעה ותא ופסאו

 ורגסי אלו וירחא וכדה 'לאג ףדרי יכו :םכמע 5

 והער תרא הכה תעד ילבב יכ ודיב חצרה תרא |

 ריעב בשיו : שכושלש לומתמ ול אוה אנש אלו 6

 זרומ דע טפשמל קרדעה ינפל ודמע דע תעהה

 בושי זא שכהה כימיב קדיהי רשא לודגה ןהכה

 רשא ריעה לא ותיב לאו וריע לא אבו חצורה

 ילתפנ רהב לילגב שדק תא ושדקיו :םסכשמ םסנ 7

 איה עברא תירק תאו םכירפא רהב סככש זראו

 החרזמ וחירי ןדריל רבעמו : הדוה' רהב ןורבח 8

 תאו ןבואר הטממ רשימב רבדמב רצב תא ונתנ

 הטממ ןשבב ןולג תאו דג הטממ דעלגב תומאר

 לארשי ינב לכל הדעומה ירע ויה הלא :השנמ 9

 הגגשב שפג הכמ לכ המש פונל םכותב רגה רגלו

 ₪ 6 19 א ₪ 5.

174.175.176,178,182,187,210, 224, 227, 246, 0 262. 9 
267, 200, 262, 271, 270, 282, 284, 286, 355, 4- 

 ולחנ רשא . 355. | רטמל 182,250. | ינב --ינבל 6, 1

 גס 0000 להמבו 82.7 הלישב 30, 50 600 %

4 ,260 ,287 ,25 ,251 ,240 ,246 ,187 ,174 :154 ,150 ,144 
 ולשב 602.  דעומ , 176 -- ו , 7.

 1. לא--תא 10.  רמאל ,8. 2. ונת --ונת וכל 1.

 3. חצר 1, 00 150: 154 42

 176,182, 253: 257, 260. שפנ 58 7ד. | הגגשב -- הגנשב חרצ

 0. ויהו -- היהו קזותגס 30, 1סת56 1 לאוגמ 93: 100%

 174;155-- לאאנמ 4

 4. סנו -- השמ םנו 198. = םבירעהמ -- מ , 182 -- ה 71.

 רעש , 180 --ריעש 150. | ריעה 1". 190 -- אוהה 101. | ינזואב

 70. איהה \ 252 -- אוהה 60, 77, 106, 145,149, 178,182, 2

 2492 20 251, 253, 260, 262, 271, 282, 28. | וירבד ד רא-

 וירבד קטנתס םכירבד 7. ותוא 89, םכהילא -- 2

 20, 82, 106,113, 114,172, 178 -- םכהילע :50. . בשיו -י 4-

 םכמע -- םםש -. |
 5. ףודרי 89.125.174: קתומס 128. לאוג 174,(70,12 --

 לאאב 128. | וירחא -- חצרה תא 180. | וריגסי 30, 50, 70

6 .125,150,154,158,168,174 1, 5, 100 ,80 ,86 

,204 ,2 ,260 ,247 ,253 ,2%1 ,240 ,228 ,227 ,224 ,195 ;187 ,182 

 2868. | הצרה תא ;60. | רא 1". 251. הצורה 5%

 2573 קמותס 82,128.  יכ--כ ₪ק2.145 77.  והיער 77. אנוש

 4.82, 59,174. | אוה טק.146 3. ול, 93,176. | למתמ 1,2)

.4 ,23 ,240 ,224 ,210 ,154 (82,101,106,108.140,150 ,50 

 םכשלש 2, 20. 50, 80,93, , 0 84

7 :253 ,240 ,246 ,240 210 ,176,182 ,158 ,154 ,149,150 

,6 ,284 ,283 ,282 ,27 ,271 ,264 ,260 

 6. איהה -- אוהה 4, 77, 89, ,ָ, 7

 224, 249, 2%0, 251, 253, 260, 262. | תומ -- תומע גס | לדנה

 14 תבהה ;70. ' בושי -- ו ,7-. הצרה 1, 4,20, 40, 09

 70: 77: 55: 56, 93, 94, 100, זסז, 08, 0 114, 144

249% (% ,227 ,224 ,210 (154,158,173,174,176,178,182 ,150 

 253.257:260,262. | ךיעה לא ,176. לא 2"-- לאו 93

 --לאא 1.  ריעה קתומס 5 4.  םכשמ (0ק.180. 67 - זמ

 7. ושידקיו 50, 60, 70, 86, 8, 93, ,,,,,71

 16 17 195, 220, 241, 2:4; ץננתס 1, 4 שדק קזוזגס

 שדיק 77. = ללגב 195. | ילתפנ ₪0ק. 38 128. | תאו 9

 עברא -- םכירע 253. | איה -- אוה גג : קוס 209. | רהב ג
 -- רהב ץראב 6.

 8. רבעמו -- רכעמו וחרי 50, 60, 82, 8,106, זס
 252,287. | ]בואר -- רבדמב 0. 85 זִקָּב- | רושימב 4, 30

,101 ,100 ,99 :94 :93 :89 0 70 ,60 

 150, 168, 174, 176, 178,182, 224, 240, 246, 260, 264 ; קזוזוס ףס

 --רושמב 77,113,262. | תאו--ו , 224. | תומאר -- תמר %

 173, 210 - א \ 4:77: 95,150,182,198--ו 1.2,

 6 אא ן 08 ש 8.

 48 שמש זריבו תרנע תיבו שרח לא לדגמו ןואריו
 39 הטמ תלחנ תאז : ןהירצחו הרשע עשת זכירע
 4ס הטמל ! ןהירצחו םכירעה פכתחפשמל ילתפנ ינב
 41 יהיו :  יעיבשה ללרוגה תוצ' שכתחפשמל ןד ינב
 ; שמש ריעו לואתשאו הדערצ שכתלחנ ילובג
 +: :ןורקעו התנמתו ןוליאו :הלתיו ןוליאו ןיבלעשו
 ++ תרגו קרב ינבו דהיו + תרלעבו ןותבגו הקתלאו
 46 : ופי לומ לובגה זםכע ןוקרהו ןוקריה ימו + ןומר
 47 סע ומחליו ןד ינב ולעיו שכהמ ןד ינב לובג אציו
 ושריו ברח יפל התוא וכיו הרתוא ודכליו םשכשל
 ןד שכשכ ןד כשלל וארקיו הדב ובשיו .קדתוא
 48 שכתחפשמל ןד ינב הטמ זרלחנ תאז + שהיבא
 49 ץראה תא לחנל ולכיו ! ןהירצחו הלאה םירעה
 ןונ ןב עשוהיל הלחנ לארשי ינב ונתיו .היתלובגל
 ף0 רשא ריעה תא ול ונתנ הוהי יפ לע :םככותב
 תא הנביו כירפא רהב חרפ תנמת זרא ראש
 51 רזעלא ולחנ רשא תלחנה הלא !הב בשיו ריעה

 ינב תוטמל תובאה ישארו ןונ ןב עשוהיו ןהכה

 דעומ להא חתפ הוהי ינפל הלשב לרוגב לארשי
 !: ץראה תא קלחמ ולכיו

 צב 1 ₪ 2

 תקכר -- תקרו 70, 77. 150, 174: קזנגס 4

 36. המרהו צוצ6טגע המרחו 2.

.4 , .0 .37 
 38. לאלדנמו 30. | לדנמו -- לאדגמו .
 20 -- סרח 150 -- םכירח 180 -- כורח 8

 כרח -- םכרוח
 תיבו תנע , 6.

 ורע ( 34-- | .םבירע =-' 270. -, הרשע 4 ית

2 

 29. סת. , 144, 174- ילתפנ ינב גס. 84 24. ילתפנ ₪

 יתלפנ לס. | םכתוחפשמל פס.
 160, 182, 288, 601 -- תגגז5. 460. הלאה 6

 40. ינב--ןב 4. םכתוהחפשמל

 יעיבשה -- יעבשה 20 -- ינימשה קעגתגס 7.
 4ז. לאתשאו 77: 91: 168, 174, 17%, 180, 210, 261, 257, 4
 264, 0 ריעו -- תריבו 154, 168 --- ןיעו 145. 195: 240 2

 2%7, 200, 262, 264 -- ר טק 3 4.

 42. ןיבלעשו -- םביבלעשו 70, 253, 257, 260, 262 -- ןיב לעשו

 קמס 99. הלתיו -- חלתיו 4.
 44- 02. 158. | ןולאו 67: 77, 94, 102,111,1%0, 154: 0

 םבירעה -- הלאה םםירעה 2
 תכהירצחו

 אצי -- אציו 4

 253, 257: 200, 262 : קחמס 139. | התנמיתו 154. | ןרקעו 7.

 < 44. הקתלאו -- אקתלאו 1, 85, 90, 158,174,182. | ז-רולעבו
 140,168, 2ף0 ; !סזז6ס 4. .

 4%. דהיו -- דוהיו 1, 70, 84, 85. 89, 92, 94, 100,

 ד 64, 158, 174, 180, 182, 195, 198: 224, 249 ג קזומגס 30,990. -

 תנו 6 התגו 89 --ו,172.  ןומר -- ןומיר לס -- ןומרא 5
 46. םבע -- רע 224 -- םםיע 6. ופי -- ו טק. עג4< 4

 47. םכהמ ,128. | ומחליו טק. :85 130. | םכע -- לע +.
 םכשל --< םבשל התוא 4.  התוא 1%-- ו \ 1, 2, 3: 30: 77 2

,,, 159 ,114 :113 .99 :94 :93 
2770 ,271 ,270 ,200 ,2%7 ,262 ,2%1 ,260 ,240 ,240 ,210 ,182,187 

 270, 282, 284, 284, 001.  התוא וכיו , 128. = וכיו -- הוכיו

 התוא 2% 4 -- ) \ 1, 2, 40 77: 84. 86, 93: 94: 99.

 |, 102, דקה: 175: 1701822 187 240: 240) 260, 277, 208, 257ג

 260, 270, 271, 277, 270, 282, 281; 284, 286, 30677 --- התוא תא
 159.  יפל --',99. | ושרייו 1, 82, 85, 80,100 ,%
 14 התוא 37-- ! \ 1, 2, 30. 77, 82, 84. 86; 93 94, 99, 29

 1ו1,114,129, 160, 154,168,173, 174, 175, 176,182, 187,

 לו לוב קב0, 257202, 253, 287,200, ב00 1. ובשוק

 וארקיו -- ול וארקיו 660 5. | םכשכ -- םכשב 9, קנס
 ןחיבא 174: קעווגס ף0, 150 ; 10עצ06 4

 45. הממ . 54, 102,220. ןד

 הלאה , 6.
 49. לוחנל 3,30, 86,100,112,174,197. | היתלובגל --

79 ,86,101,113,150,172,17%,176,182,224,249 ,85 ,82 

 260, 277, 659 1 -- היתולובגל 187, 6.
 סו ערי .כנותס תו 526 = ול 182. " תא 1" 176.5 תומה
 0.128 168. הרפ--ה ק.80 114. הב בשיו 0ע.ז%8< 4

 51. תולחנה 1, 2, 4, 20, 30, 0, 70, 77: 85: 86: 89.9,
72 168 ,158 155 ,154 ,144,150 ,125 ,112 ,108 ,101,100 

 םכתוחפשמל



0 

 זכיתש זכירע ןלובז קרטממו דג קדטממו ןבואר
 זכירעה תא זכיולל לרארשי ינב ונתיו : קדרשע 8

 השמ דיב הוהי הוצ רשאכ ןהישרגמ תאו הלאה
 ינב קדטממו קדדוה' ינב הטממ ונתיו :! ללרוגב 9

 ןהתא סורק" רשא קרלאה שכירעה זרא ןועמש
 ינבמ יתהקה תחפשממ ןרהא ינבל יהיו ! ששב גס
 שהל ונתיו + הנשיאר לרוגה היה םכהל יכ יול גז

 רהב ןורבח פה קונעה יבא עברא תרירק זרא
 ריעה הדש תאו : היתביבס השרגמ תאו הדוהי 2
 ינבלו :ותזחאב הנפי ןב בלכל ונתנ הירצח תאו 3

 זרא חצרה טלקמ ריע זרא ונתנ ןהכה ןרהא

 ; הישרגמ תאו הנבל זראו הישרגמ תאו ןורבח
 תראו עומתשא ראו קרשרגמ תראו רתי תראו 4
 תאו רבד תאו השרגמ תאו ןלח תאו ! השרגמ 5
 תאו הטי תאו השרגמ תאו ץיע תאו ! השרגמ 6

 עשת שכירע השרגמ תאו שמש תיב תא השרגמ
 תא ןימינב הטממו : הלאה שכיטבשה ינש תאמ .זל

 0 2+ זץ 0 9 שווצ.

 ! הדעה ינפל ודמע דע םכדה לאג דיב תומי אלו

6 4 

 ז לאו ןהכה רזעלא לא םכיולה תובא ישאר ושגיו
 ינבל תרוטמה זרובא ישאר ראו ןונ ןב עשוהי
 2 רמאל ןענכ ץראב הלשב םכהילא ורבדיו ! לארשי

 זרבשל זכירע ונל תרתל קדשמ דיב קדוצ קדוהי
 1 וכיולל לרארשי ינב ונתיו ! ונתמהבל ןהישרגמו
 זראו הלאה וכירעה תא הוהי יפ לא שכתלחנמ
 4 יהיו .יתהקה תרחפשמל 'ררוגה אציו !  ןהישרגמ
 הטממו הדוהי .הטממ םשכיולה ןמ ןהכה ןרהא ינבל

 : הרשע שלש םכירע לרוגב ןמינב הטממו ינעמשה
 % זכירפא קרטמ תרחפשממ וכירתונה זרהק ינבלו
 : רשע סכירע לרוגב השנמ הטמ יצחמו ןד הטממו
 6 רשא הטממו רכששי הטמ תחפשממ ןושרג ינבלו
 לכרוגב ןשבב השנמ הטמ יצחמו ילתפנ קדטממו

 7 הטממ שכתופשמל יררמ ינבל : הרשע שלש זכירע

 ע תר ן קי ₪ סיייוס

 659'ק -=- הנשארל 224 -- הנושיאר 85, 66, 5, ,72
 228 -- הנושאר 2. 4, 20, 70, 80 99, 0 7%

 2%2, 257, 260, 262, 264, 270 -- הנשיר 4.

 11. קונעה - - - - - ונתיו טק.18. 110.  עברא --עבראה 4.
 יבא [טק. 28 2. קנעה 4, 30, 85: 89, 01, 112, 150, 154, 9

 253: 257, 260,262. | הדוהי רהב 02.14 140. תאו -- ו ,4

 הישרגמ 2: 3, 4, 30: 70, 77, 82, 85: 86, 89, 93, 9,100 29

1802 ,178 ,170 ,175 ,111:129:144,150,154,172,172:174 

,270 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257 ,252 ,2%1 ,246 ,224 ,210 ,187 

 היתוביבס 70, 8, 99, 100, 154, 174, 176, 210, 246, 262, 271, 270
 284, 4. י

 12. ונתנ--ןתנ 36-- ונתנ הירצח לכל ונתנ 94. | חנופי 7,
 174.  ותזחאב -- ותווחאב 70 -- ותוחאל 20.

 12. ןהכה טק.145 130. | ריע קתגמס ריעה 15%. | ךא 2%--

 תראו הישרגמ 1%-- י \ 1, 67, 84, 86, 0, 94, 101, 2
,2 ,240 ,224 ,210 ,200 ,105 ,168 ,162 ,160 .155 :149 :114,139 

 246, 252, 271, 282, 281, 288, 300 ₪1, 601.  הישרגמ 2%-- 1.

2 ,,, ,94 ,8%,90 ,84 ,67 ;20 ,2 ,1 
 168, 105 200, 210, 224, 240, 242, 6, 262, 202, 271. 2020 ה

 288, 400 6 1, 1. 14--15. השרגמ --(14) -- תאו , 4

 14. סת. 174. | ריתי 3.4, 10, 86 56. 5 1

 176 187, 105, 220, 240 6 250; 257, 262, 270: קז1תוס 200 ;

 006 82,140. | הישרגמ 1: 3: 4, 30, 70, 77, 52;

2499 6 ,187 ,182 ,112,1123,150,154,158,172,17%,176,178 

 250: 253: 257, 260, 264, 270 ; קזנתס 128,130.  עמתשא 0

2 ,100 ,94 ,93 ,90 ,89 ,82 ,77 ,70 ,67 ,30 :20 :4 

16 2 ,168 ,162 ,113,114,128,110,144,140,156,158 

4 ,257 ,264 ,252 :252 :251 6 ,242 ,210 ,200 ,195 ,182 ,178 

 270, 271,282, 283 --עדומתשא 150. הישרגמ 4, 300
7,,,,,,,,, 109 99 ,93 

 250; 252; 253, 257, 260, 264, 270 ; קנבס 4.

 15. 60.77. | תאו ג" 3"--ו,174. | ןלח -- ןולוח ל
 85, 174 -- ןלוח 145,175, 182 -- ןולח 4, 10. 9 4

 144 -- ןורוח 257. | הישרנמ 4, 30, 70, 82, 85, 80,031, 2

09 ,252 ,20 6 .178 ,112,113,150,154,158,172,174,175% 

 257, 260, 262, 264, 270 ; קזונוס 130.  ריבד 3, 4, 10. 70

 89: 91: 99,112,113,150, 174,187, 283: 257, 262, 264, 7. ן
 הישרגמ 4, 40, 70, 52, 85, 8, 1, 100, 0 9

 172:174,175:178, 246, 250, 252, 253,257, 260, 264, 270 ; קז!תוס

4 

 16. תראו :"--ו.174. | תראו - - ןיע ,40. | השרגמ 1%--
 הישרגמ 4, 70, 77, 85, 89, 93, + +, 72

; 270 ,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,262 ,20 ,246 ,220 ,176,178 ,174 

 קצוומס 4 הסוי 80,112,176, 182, 187, 224 ; 10766 4

 השרגמ 2*--הישרגמ 4,30,70, 77, 85, 8 ב, 00
 154: 158, 172, 174,176, 250, 252, 253, 257, 260, 264, 270 ; קז!ווס

 2,120 ירא -- תאו 4, 20, 30, 77, 86, 80, 93, 100, 2

,27 ,2%3 ,240 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 ,105 ,187 ,182 ,113,150 

 260, 262,264,271,282,284, 284, 286, 288, 601 ; קנבס 8

 -- תאא 4 השרגמ 3" -- הישרגמ 30, 70, 77,

226 ,176 ,174 ,172 ,154,158 ,80.91,100,112,113,150 :85 

 250, 257, 260, 264,270 קזותגס 4 עשת -- עעשת 7.

72 ",+ ,93 
 175: 242, 249, 250, 252, 0 288 ; תטתס 100. 71 --7דנַר 70--

 ןד 2%7, 260, 262. | ןולג-- ןולוב קזננתס 168 -- ו , 77,180 ; תש
 1 0 -- ןול טק.14 2 -- ול גק. 146 100,114,128 -- ןלומ ג
92 ,1 .1 .99 ,93 ,89 ,77 ,60,70 ,60 ,10 

2 ,251 ,250 ,240 ,246 ,224 ,150,174,175,176,182,187,198 
 262: 257: 260, 262, 264, 270,059 'ק- | ןשבב 90 70. | הטממ 3"

 קטחס 215 14
 9. הדעומה < העדומה 77 -- ו. 30, 93. | החמש -- חצר המש

 14. - דיב 155. לאג -- לאוגה ץס -- לאוג 30, 77,
2 :279 ,264 ,260 ,257 ,253 ,251 ,250 ,12%,144:174:175:195 

 283, 284, 286 -- לאאב 4

 1 .,ןירובא -- תובאה 187,8% --ו 240. לא 55 70.  רזעלא
 --!,1ף0. לאו 1%--ל [ק.:46 110. - לאו 27--ו
 2. רבדיו קס. | שכהילא -- י , 1, 10, 67, 990 ,,

 187, 224, 252, 261, 257, 260, 264, 2ֶדְד -- 'לא טק." 4
 הלישב 4, 20, 130, 50, 60, 70, 8%, 92, 00, 108,112,

 1% 172, 174,187,195: 270; קזותס 82 -- ולשב 01. הלשב

 ץראב פו 106. | תבשל , לס. | ןהישרגמו -- ןהשרגמ 3 --
 108,110 -- םכהישרגמו 155 : קזותוס 7. ונתמהבל , 4

 וניתמהבל 30, 70, 03, 106, 108, 150, 261, 253, 257, 260 42

 קזותוס 168 ; (סוזסט -

 3. םכתלחנמ -- שכתלחנב 187 -- מ ₪. 188 130 -- ןתלחנמ
 108. לא -- לע 125,198 -- א טק. 40 128.  תא--תאו 8

 --לא 1%0.  םבירעה ,70. | ןהישרגמ תאו -- ןהישרגמו 6
 240.  ןהישרגמ --- ' , 108 -- םכהישרנגמ 5

 4. יתהקה - - אציו גק.ז46 ף0. | תרוחפשמל 100, 112, 240 ;
 קזותוס 128 -- םכנתחפשמל 150. יהיו ,182.  ןרהא --ןרהא לארשי
 7 --ן קוס | 99. ןהכה ,ז. | ןמ 076 ימ 158. | ינעמשה --
 ה . 4 --ינועמשה 112,154,172,187, 253: 257, 260, 264,271 4;

 קזחס 168. | ןימינב 260, 264. | לרוגב -- ב ,180. | שלש ---
 םכיתש 4

 5. םבירתנה 1,113, 224, 246, 240. תוחפשממ 4, 67, 90,

 102,111,128,144,158,162, 174, 200, 240, הטממו --

 טבשמו 176. | השנמ ,180. | רשע -- ש קתותס ר 4
 6. ןושרג -- ןושרג שי 70. | תוחפשממ 1, 4, 20, 30, 67, 86, 0

 . סְס, 102,112, 144,155, 158: 174, 175, 200: 252, 254, 1.

 הטממו 15--הטמו 99. | הטממו רשא ,128. | הטממו 2"-- הטמו
 לס. יהסמ 2" תק. 46 ז40. י ןשבב , 940,139.  לרנב |

 7. ינבלו 95.93: 145, 198, 225 ; קנוחס 168. םכתוהפשמל 70,

 1 4 ןכואר הטממ , 4. הטממו 1"-- הטמו 6.

 דג . 89. ןלובז ₪ ןולבז
 8. ונתיו -- ונתנו 187. | ןהישרגמ תאו -- ןהישרגמו 1. | ריב

 גק. 746 168 -- תא 70, 253. - לרוגב ,4-
 9. ינב :*, לס. | ינב 2" 00.148 זֶדָּג. הלאה -- תראו הלאה
 ןהישרגמ 149, 253 -- השמ דיב הוהי הוצ רשאכ ןהישרגמ תאו הלאה
 224. | ארקי --וארקי 224--ארקת !016 70.  ןהתא --םבהתא 14
 זס. רוחפשממ 3, 20, )), 112, 110, 154, 156, 158, 68 0

 175,187, 250, 282, ?1'00. היה שכהל < םכהל היה 7.
 =כהל . 89. | היה , 70. | = הנשיאר , 04, 225, 226 -- ל 1, 74

, ,227 ,187,210 ,168,182 ,100,10,155 :94 :93 



 תא קל"

 (2 ג. 1. 473

 השרגמ תאו ןומר תג תאו השרגמ תאו ךנעת תא

9% 6 

 תחפשמל ןהישרגמו רשע שכירע לכ : םשכיתש םירע 6
 זרחפשממ ןושרג ינבלו + םשכירתונה זרהק ינב 7

 חצרה טלקמ ריע תא השנמ הטמ יצחמ כיולה
 תאו הרתשעב תאו השרגמ תאו ןשבב ןולג תא

 זרא רכששי קרטממו : שםיתש שכירע קרשרגמ 8
 תא :השרגמ תאו תרבד תא השרגמ .תאו :ןוישק 20

 השרגמ תאו שינג ןיע תא השרגמ חאו תומרי
 זראו לראשמ תרא רשא הטממו : עברא זכירע 0
 זרקלח תא !השרגמ תאו ןודבע תא קדשרגמ 1

 זכירע קרשרגמ תראו בחר תראו זרשרגמ תראו
 חצרה טלקמ ריע זרא ילתפנ קרטממו : עברא 2

 ת"ש א

 2%. תיצחממו -- תיצחמו 84 -- תיצחממו הטממו ג. השרגמ ג"
 -- הישרגמ 4, 30, 77, 82, 84, 85, 80, ,,,%% 7

 158,172, 173,174,176,187, 226, 246, 2%0, 253, 2ף7, 260, 2,

 279.  השרגמ - - - תאו 84. = תאו 27--) ב 12 85: 80, 927

 260 : קתומס 82. השרגמ 2"-- הישרגמ 4, 30, 77, 82, 85, 80 0

0 .226 ,187 ,176 ,175 ,100,112,111,150,154,158,172,174 

20 20 

 26. םבירע ₪08 182.  םכהישרגמו 176. | תוחפשמל 1,2,1,20, =
+ ,,,,,, ,102,112 ,99 ,90 ,86 ,67 

 200 250, 252; 254, 270, 3001, 664. | םםכירתנה 150, 246.
 257, 260, 262, 264; קען1תגס 4

 27. ינבלו -- \ , 70. | רחפשממ -- תחפשמ ל -- תוחפשממ
 86, 1ס0,112,111,1%8,176, 254 -- !ררחפשמל 76 -- תרוחפשמ

 187. םכיולה -- םכ . 99. = יצחמ קוס יצחממ 3.  הטמ --
 הטמ טבש 4. | חצרה ,\ 86 -- חצורה 92, 260, 262, 4.

 -- תאו 20, 2%2 ; קז!תגס . ןולג -- ו. 99, 180, 226, 2

 ןולוג קזחותס 168 -- ןלוג 1, 2: 4: 30: 70,77: 55:89, 93,112

210 00 ,240 ,246 ,224 ,187,198 ,172,174,176 ,158 ,150 ,149 

 252, 264, 270, 271 4, 659'ק 3: קזותס :ס0. | השרגמ 1"---הישרגמ
7+ 100 ,85 ,82 ,77 :30 :4 :2 

 187, 226, 2%0, 253, 257, 260,262,270---ר 493.  השרגמ 2%-- תאו

 4240. | תראו 2" \ 70 -- 1 ; 868 -- תאו הישרגמ תאו" תומרי זרא

 3209.  הרתשעב -- רתשעב 8פ. גם. 174. | השרגמ תאו --השרגמו

 7. השרגמ 2%-- הישרגמ 4, 40, 70, 77, 82,-84, 8%, 80,

2 250 ,246 ,226 ,176 ,174,175 ,172,172 :154 ,150 ,112 ,100 

 207.200, 202, לו םביתש , 19% -- עברא 0.

 28. ןוישק ₪ ןושיק 144--ןורשק קתמס 3. | הישרגמ 4, 30,לֶק,

.226 ,176 ,93,100,112,154,172,173,174,175 ,89 :85 

 252. 257:200,279. תרבד תא קזמס .תוברי תאו 1.  רא 2"

 -- תאו 2: 2: 145, 150, 154, 176. 182, 246, 2 ננס + 4

 הישרגזמ 4. 30, 77, 84. 85, 86, 80 93, ,,,,2
 תלה קס 226. 20. 200 203, 267202 26+

 29. השרגמ תאו תומרי תא , 30, 154. | תא 17-- תאו
 187, 224,249: קוומס 130. | הישרנמ 4,777, 82, 84,856, 80,

2 ,2%3,2%7 ,250 ,246 ,226 ,112,150,172,171,174.176 ,100 

 270. תדרא 2%-- תאו 2, 145, 190: 154,182, 224, 6

 257, 262 קומס 130,168, 2%2-- תאא 128. ןיע--ןיע ןיא 7.
 הישרגמ 4, 40, 77: 82, 84, 95, 80, ג, 100, 112, 150, 154, 2

,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,250 ,246 ,220 :176 :175 :174 ,173 

 םבירע -- םכירע השרגמ תאו ןורדבע 74.

 20. 0. הישרגמ 4, 40, 77, 82, 88,

,7 ,253 ,2%0 ,246 ,226 ,173.174,175,176 ,154,172 ,112,150 

 200, 262, 270 -- אהשרנמ קזנתס 4 לאשימ 6 152

 1076 4 תרא 2"-- [-ראו 2, 10, 70, 80,

 182, 224, 246,240; קוותס 168 --- תאא 4 הישרגמ 4,

142 2 ,72 ,154 ,113,150 ,112 ,100 ,89:93 :95 :84 :82 :77 

 176, 226: 246, 2%0, 2%3, 2ף7, 260, 262,

 11. 60. 187. | תרא -- תאו 10, 249, 2%3, 267, 260 2

 -- תאא 128. תאו 1%-ו \ 77. | הישרגמ ,, %

70 89.93.112,150,154,172.171,174,176,226,246,260,26 

 260, 262,270. | תאו 27--) \ 70, 85,174,180,19%. בוחר 4

 30, 77: 93, 100, 1וָב, 149, 150, 15%, 162, 172,173 6
 182 ; קזוס 4. הישרגמ 4: 30, 82.,77, 84, 8%, 8,3, 101,

2 260 ,2%7 ,250 ,240 ,226 ,154,172,173,174,176 ,112,150 

 270 ג קזנמוס 4

 32. זירא -- תאא 128. | תאו לילגב ,; 148. = לילגב --י 3.
 הישרגמ 4, 40, 77, 82, 8%, 8, 03, 100, 112, 144, ,72

 173, 174, 176, 226, 246, 260, 253, 257, 260, 262, 270. | תאו 2

 --ו.79 174,176,195,246. | תרמה -- תומה +, 4

 176, 228, 240: קגתס 128. | ךאד קת 2 -- רואד 22

0 

 6 כ

 ₪ א

 18 תא :! השרגמ תאו עבג תא השרגמ תאו ןועבג
 קדשרגמ תאו ןוטלע תראו השרגמ תאו זרותנע
 1 שלש זוכינהכה ןרהא ינב ירע לכ ! עברא םירע

 . תהק ינב תוחפשמלו |: ןהישרגמו םכירע הרשע
 הטממ טכלרוג ירע יהיו תהק ינבמ םכירתונה םיולה
 21 תא חצרה טלקמ ריע תא םכהל ונתיו :! םירפא
 תאו רזג תאו םכירפא רהב השרגמ זראו טככש
 22 תיב תאו השרגט תאו םיצבק זראו | השרגמ
 23 ןד הטממו : עברא זכירע קרשרגמ ראו ןורח
 זראו ןותבג תרא קרשרגמ זראו תוקתלא זרא
 24 ןומר תג תא השרגמ תאו ןולא תא ! השרגמ
 55 השנמ הטמ תיצחממו : עברא שירע השרגמ תאו

 ל ב51 2

 תואמ 87- ינש , +. 9-
 17. ןימינב -- ןמינב 3: 4, 77, 82, 85. 56. 14
4 ,202 ,260 2 .160,15%,158.173:174,176.178,187,2%2 
 270, 271 4, 282, 286 ; קזותוס 2 -- ןמינב ינב 40. | הישרגמ

1 4 ,+ ,89 .85 ,82 ,77 ,10 ,4 
 197. 246, 253, 2%7: 260, 262, 204, 270. | עבג תא --ןומלע תאו
 246. - תא 2"-- תאו 40, 77, 80, 91: <, 52 17

 224, 228, 24, 288, 601, 602 | קזומס 110,168. הישרגמ
752 ,,, 100 :93 :89 ,9% :77 

 226, 246, 20, 267, 200, 262, 204, 270 ; קזומס 4.

 השרגמ - - רא 5158 4
 18. תא -- תאו 2, 80, 93, 94, 174, 182, 246, 264: קזנמוס

 168 -- תראא +. הישרגמ 4, 10, 77, 82, 85, 80: 93, 100 2
2 250 ,246 ,226 ,182 ,175,176 ,174 ,154,158,172 ,113,150 
 257: 260 262, 264, 270: קזותגס 110. | תראו 2"- ו 7

 260, 271, 282, 284, 288, 2. ןומלע -- עבג 246. = הישרגמ
10 42 100 ,93 .89 ,85 ,82 :77 ,10 ,4 

 176, 182, 220, 246, 200, 253, 257, 260, 202, 264, 270 ָ; קנס 4.
 עברא םבירע , 86. | םבירעה 4 העברא 4.

 19. ןהישרנמו - - - - ינב טק. 8 ז1ָנ- | םכירע -- ריע
 93, 168, 180,182, 224, 246, 240, 2%0 -- טק. ?4. 2, 94, 4.

 20. תחפשמלו 2. 4, 30, 70, 77: 85, 80: 93, 94, 101, 2 2
42 210 ,200 ,187 ,182 ,168,172,174,176,178 ,28 

.4 270 ,204 ,262 ,260 ,287 ,263 ,252 ,2%0 :240 ,246 ,240 
 תבירתנה 40, 140, 150, 182, 224, 240, 246, 249 : קזנס 4

 ירע םכלרוג < לס. | ירע -- םםירע +
 21. ונתיו - ןתיו 6. ריע ₪ ירע 150 4. חצורה 9.

 זרא 2%-- תאו 240, 253. | םסבש -- םככש תש 20. | הישרגמ
1,742 100 ,93 ,89 ,8% 2 ,77 70 ;30 :4 :2 

 17ָפ,176נ 226,246, 250,253, 257,260,262,264,270: קענתס 5%
 1 םבירפא רהב , 174- ראו 27-- ) \ 85 174, +4
 תאו רזנ , 94. | הישרגמ 4, 40, 70, 77, 82, 85, 89 2

0 ,257 ,253 ,2%0 ,246 ,220 ,175,170 ,174 ,158,172 ,154 ,150 
 262, 204, 270 + ןכעננגס 4

 22. תאו 1"--ו , 174 -- תאו םכירע 224, | םביצבק --ל ,-

 הישרגמ 4, 20, 7ס, 77: 82: 8%, 80, 03: 100, 112, 111, 159 4

0 ,267 :257 ,250 ,246 ,220 ,187,195 :176 :17% :174 :159,172 
 262, 204, 4. ןורח -- ו \ 20 40, 89; םטפ6 67 -- ןורוח 0

 77: 54, 85: 93.112,113:154,174.176.178,182,270' םטתס 8

 -- ןרוח 1, 2, 2, 100. 114, 130, 12(, 150, 199, ,,,,5

+ ,284 ,283 ,282 ,270 ,262 .22 ,261 ,200 ,240 ,242 ,240 ,210 
 הישרגמ 4 20, לס, לק, 82, 9%. 89ג 93. 100, 112, 170, 158, 2

: 0% 2009 ,2%7 .253 :240,260 ,176 ,174 

 םג.ןה --- ןח יב מ 2 ירא צ" 90 25 אקתלא -- הקתלא

 192, 227--ק קנננמס כ ף4-- 77 -- אקלתא 4. השרגמ ג"

 -- הישרגמ 4, 10, 86, 80, 93,109 72,

 176. 226, 246. 290, 292. 297, 360, 2763 קתוהס [ז2.  "תרא 2"
 -- זדראו 2, 2, 20, 70, 80 100, 101,114, 174,182, 2 260 2772

 260,262, 271 ; קונתס 110,168-- תאא 128---תא תאו ןד הטממו
 93- השרגמ 2"-- הישרגמ 4, 30, 82, 55, 89, 93, 4

 :154,158.172,174, 176,226, 246, 250, 257, 269, 270 ָ; קזנתס 1.
 ל, יהסרה 5 -- תא "ללב

 24. השרגמ - - תא ,7ל0,19%. - תא 1" , 187 -- תאו
 240,2%7,260,262. - ןולא --',154 --ו,82. | השרגמ 1%--
 הישרגמ 1, 4. 30; 82, 85, 80 2, 1006, ,,74

 176, 225, 240, 250, 253, 257, 260, 262,270. | השרגמ --- תא ,

 82. | תרא 27-- תאו 7-7
 240 ; קענתס 2 -- תראא זי השרגמ 2%-- הישרגמ 4 7,

6 ,176,226 ,174 ,172 ,198 ,154 ,150 ,112,113 ,89,93,100 ,856 
.270 ,262 ,200 277% 202 20 



 4 4% ז ו
 ראד תרמח זראו השרגמ תאו לילגב שדק תא | תראו ענקי קרא ןלובז הרטמ זראמ :כירתונה

 קכירע קדשרגמ ראו ןתרק זראו קדשרגמ תראו קדנמד זרא : השרגמ תאו התרק תא השרגמ 5
 31 הרשע שלש םכתחפשמל ינשרגה ירע לכ !שלש | םכירע קרשרגמ זראו ללהנ תרא קרשרגמ זראו

 24 שכולה יררמ ינב תרחפשמלו |: ןהישרגמו ריע | חצרה טלקמ ריע תא דג הטממו ! עברא 6

 ץ הת 1 ד ₪ 0 די 1/0 א

 הישרגמ 4. 30, 70: 77, 82, 85, 89, 91, 100, ,,,,,722 24. 0. 34 61 15 גת(00. 128. | תוחפשמלו 2, 3, 20, 67, 4

2 ,+ ,,,,ָ,ָ, ,99 ,80 .4 ,264 ,262 ,260 7% ,251 .250 ,240 ,226 ,173,174,176 

 השרגמ תאו ןתרק תאו , 89, 168 -- 5 84. | תאו 47"-- וה 2 254: 271, 279; 282, 281,284,286.  םבירתונה םביולה גק. 46.

 8 הישרגמ 4, 30, 77: 82, 85, ף3, 100, 101, 2 םכירתנה 30, 4, 150, 224,246. | ןלובז ₪ ןולבז 249 -- ןולובז 7.
 173.174,176: 220, 246, 20, 2%2, 252, 207, 260, שולש 142 הישרגמ 2: 4, 30, 77, 82, 85, 89, 93, 100, 112, 139. 72

 21. ירע 505 84.  ינושרגה 80,154,174. ריע , 93. - ןהשרגמו 7. 173: 174: 175: 176, 226, 246, 250, 2%1, 2%7, 260, 262, 204, 0.

 )| 0 5.000 לז ו"

 62001065 כעס 06 620606 ץ6] כשש לסנמב ץ6] 1ם 10615 1616608 601180 61 גם ףטנכטפ 68 6301 ]גס6 ?/0//ש, (טתס 4

 א ]ופ גת 59, גת ףטנסוטפ 061טת6 ( 121074 ₪6 ןטס6מ(6 ) 600 60סמגת308 1ם60 35 6% 36: 0000071 ץתבסמ,.מ 68

 149 ב50 4066 סתר 408 ; ות 1 6א80 127 גם [העקות6 12. 1ת66ע ם05 208, 6001065 /49// 1טת6 182 ; ףטסעטתנ 6

 תגס6תז ]256 6011404, 56 םסת ת306ת : = 66 טמ6 6001005 70/7 20 ; ףטסצטמנ 22 050 306תז 6031410, 65 2 תסח

 תגססהמ | 12600ת8מסטע 256 2 60408 כשש 25 . 66 45 2: 81ףט6 16 6א קע1םרטתסגכ 166טת0טתב 601010ת6שו 5

 קוקס 1 כע61 תר, 6015 6.

 ! ;רשרגמ תראו הדצהי זראו השרגמט קראו רצב זרא .ןבואר קדטממו

 ! עברא םכירע  השרגמ תראו 1רעפמ תרא  הרישרבמ תראו תרומדק תרא 8 -

 קרשרגמ תראו רצב זרא ןבואר קדטממו
 1: 67: 77: 85 ס19, 90, 91 1תהצַק. 101,128, 10, 150, 160, 172, 17%, 187, 204, 200, 200, 210, 246, 249, 2ף0, 2%1 תוגזק. 262 תוגזק.

 251: 254: 257, 260, 262, 264, 270, 271, 27, 280, 282, 281, 284, 286, 288 '1, 280, 206 תוגזק. 307, 309, 110, 118, 320, 121, 122 וגז

 130: 317: 350: 355: 356. 359: 360, 366, 396: 397: 403, 410, 421, 471: 473: 474: 50%, 506 תוגק. 524, 530, 540 תתגז8- 542: 545: 5599
= 7 ,650 ,655 ,642 ,640 ,614 ,607 ,600 ,601 ,598 :597 :596 :590 :587 :583 :575 ,562 ,560 

 62001665, 1 ףט1פטפ 16 03002 !ת1נטמב ןכזנתב] 005

 2001005 !ם ףטנפטפ ₪6 0ג00 ---- הדשרגמ תראו רצב תרא חצרה טלקמ ריע ערא ןבואר קדטממו
 2, 40, 82,114, 145,140, 168 242, 275, 476 תגצ8. 531 (066 חצרה טלקמ ריע ירא גת תוגזק. ) 1 612, 663 ---- 4.

 קרשרגמ תראו רבדמב רצב זראי ןבואר הדטממ)

 80 תוגזפ. 99 ( 060 רבדמב גת תוגז8.) 173,174, 176 ( 60 רבדמב גת תג15.) 301, 405 ( ₪8 רבדמב גת תגנ8. ) 428 קזותתס, 521, 642,569 ((4

 רבדמה ) 570, 571, 572, 636, 637 -- 6

 62001065, 1ם ףטופטפ ₪6 37

 60081065 גם ףטנפטפ ₪6 00008 ------ קדשרגמ תראו רבדמב רצב זרא חצרה טלקמ ריע זרא ןבואר זרטממו

 100,144,171,178,180 (₪0 רכדמב גת תוגזַק.) 105, 203, 100", 310, 332 ( 94 רבדמב --חצורה טלקמ ריע תא גם תוגז8. ) 357: 400, 0

 417: 425: 431: 434 תחגז8- 451, 461 תוגזק- 462, 477 ( 160 תחגזק. טז 332-) 514, 523: 547: 549: 580 תחגזַא. 639, 646, 664 1 ----

 50ףטטתפטע 0 41120 1 6041065, תבוםסז18 תבסתר6ם ה 1ם 6טס סטפ ב15 60 תב ב05 25 44 65 5 ₪.

 25 4. השרנמ 1%-- הישרגמ 30, 77, 82: 85, 04; 100, 113, 145, 149: 150, 160, 172, 174, 176, 180, 203, 205, 228, 246, 240, 250, 251,

6 :575 ,569 ,562 .560 :547 ,543 :541 ,540 :531 ,530 ,524 .514 .505 .476 :471 :461 :451 :431 :403 :355 :337 ,322 ,110 ,300 .206 ,270 
 581: 597: 598, 606, 697, 4- תאו 2"--ו \ 67: 82, 85, 90, 93, 100, 113, 128, 144, 172, 173, 174, 176, 178, 203, 204, 20%, 2495 4

 262, 121, 122, 456, 410, 417, 414, 451, 462, 521, 523, 524: 549, 571, 572, 580, 614 630: 642, 64 השרגמ 2%-- הישרגמ 30. 7,
5% :137 ,322 ,710 ,100 ,270 ,2% ,250 ,240 ,246 ,228 ,204 ,203 ,180 ,176 ,174 ,172 ,160 ,150 ,149 ,145 ,111 ,100 ,4 ,80 ,85 ,82 
6% ,598 ,593 ,580 :575 .560 .562 ,560 :547 :543 :542 ,541 ,540 :531 ,530 :524 ,514 :505 :476 :474 :471 :461 :451 :431 .425 :403 :375 

-6 ,614 ,607 

 35 2. תא 1"--תאו 30, 77, 82, 85, 80, 93.100,113,110.145,140,150,160,171,175,180,187,105, 200, 228, 242, 250, 21,

:59% :477 .476 :473 ,471 ,461 ,451 ,431 ,428 ,425 ,421 ,405 ,403 :400 ,396 ,300 359 ,332 :330 ,319 ,310 ,309 ,1 00 ,206 ,270 ,264 
 506, 514: 531: 540: 543: 545: 547: 549: 559, 560: 562: 569: 570. 580, 583. 587, 596, 597, 606, 6077, 612, 636, 647, 646 ; קצנתס 7

 תומדק -- ו . 3:77, 204, 428: 506: 559: 562: 590, 597 -- ז רומידק 187. 355. | הישרגמ ---' , 2, 3, 67, 99 7,,1+,+ 
,01 ,1001 ,206 ,280 ,1' 288 ,286 ,284 ,283 ,282 ,280 ,270 ,271 ,264 ,262 4 ,252 ,251 ,242 ,210 ,200 ,204 :195 ,178,187 :173,175 

| .505 :477 :474 :473 ,462 ,461 ,428 ,42% ,421 ,417 ,410 ,400 ,400 ,375 ,366 .360 .159 :357 :356 355 ,332 ,310 ,321 320 :110 ,418 ,407 
 606, 521: 523: 542. 545: 549: 559: 579 571: 572: 587: 596, 601, 612; 637, 639: 640, 646, 65%, 656. | השרגמ תאו תעפמ תא ,%

 214 זררא 2%-- תראו 2:30.77, 85: 89, 93, 99,101, 128,130,145,149,150,160,168,171,172, 174, 175,187, 195, 20%, 200,
3304 :322 ;319 ,310 ,300 ,101 ,1001 ,206 ,280 ,7 286,'288 ,284 ,251 ,282 0% ,270 ,271 ,270 ,254 ,252 ,251 ,2%0 ,240 ,246 ,242 
1 539 :521 ,506 :505 :477 ,476 ,474 ,473 ,471 ,462 ,461 ,42% :425 ,421 ,410 ,40% ,403 ,400 ,396 :375 :366 :359 :357 :356 150 :117 
,4 ,617 ,636 ,614 ,612 ,607 ,606 ,598 ,597 ,596 .590 :557 ,583 559 :575 ,579 :569 :562 569 :559 :549 :547 :545 :543 :542 ,541 540 
 642, 646, 655: 656, 657, 663, 664." ז-רעפימ 2, 3: 30: 67: 85: 90, 93, )9, 100, 101, 112, 128, 110,144, 145, 149, 150, 160 4
 דק 2 176 178. 187, 195, 201, 204, 20%, 20, 2 229, 242, 240; 261, 42 262, 270, 271, 27, 280, 282, 28, 284,

99% ,405 .400 :37% ,366 .309 ;359 ,357 :356 :355 250 ,137 ,330 ,322 ,321 ,320 ,310 ,118 ,300 ,307 ,101 ,1 100 ,206 ,280 ,1 288 .286 
.9 :547 :545 :543 :542 :541 .540 :531 ,530 :524 ,523 ,521 .506 :505 :477 :476 :474 :473 :471 :462 :461 ,444 ,428 :425 ,421 ,417 410 
 662: 569: 571, 572: 575: 580: 583: 587, 590, 598, 601, 606, 612, 614, 646, 639, 640, 642, 646 655, 656, 657, 664, 66+ השרגמ

 -- הישרגמ 40, 77: 82, 85, 80: 93; 1099 160,172, 174,175, 176,187, 202, 206, 200, 210, 228, 240, 2/0, 250, 253,

 206, 400, ף10, 322. 337, 403, 405: 451: 471, 476, 505: 514: 524: 53% 531: 540, 541, 543, 547: 560, 562: 569: 575: 599, 593: 597. 59%
 600, 614, 063, 4. עברא םבירע השרגמ -- עברא םכירע לכ הישרגמ תראו רזעי תא השרגמ תאו ןובשח תא השרגמ 8

.4 ,63 ;0 .00708 1 

 : הישרגמ תאו תעפימ תאו הישרגמ תאו תומדק תאו : הישרגמ תאו הצהי תאו הישרגמ תאו רבדמב רצב תא [בואה 0 ==
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 תאו םסכינחמ תאו השרגמ תאו דעלגב תמר תא | הוהי ןתנ שכהיביא לכ תא םכהיביא לכמ שכהינפב
 37 רזעי תרא השרגמ תראו ןובשח תא !קדשרגמ | רשא בוטה רבדה ילכמ רבד 'לפנ אל " ! םםדיב 1

 348 ינבל שכירעה לכ :עברא םכירע לכ השרגמ תאו ! אב לכה לארשי תיב לא הוהי רבד
 שכיולה קרוחפשממ סכירתונה שכתחפשמל יררמ :

 39 זכיולה ירע לכ : הרשע םכיתש םכירע םכלרוג יהיו ו
- 

 הנמשו זכיעברא זכירע לארשי ינב תרזחא ךותב | קדטמ יצחלו ידגלו ינבוארל עשוהי תורקי זא

 40 ריע ריע קדלאה םכירעה קדניהת : ןהישרגמו לכ תא םשכתרמש םשכתא םכהילא רמאיו : השנמ

 41 ןתיו ! הלאה םכירעה לכל ןכ היתביבס הישרגמו | ילוקב ועמשתו הוהי דבע השמ שככתא הוצ רשא

 תתל עבשנ רשא ץראה ללכ תרא לארשיל הוהי תקרא םשכתבזע תל ! םככתא יתיוצ רשא בכל
 42 זכהל הוהי חניו : קדב ובשיו הושריו שתובאל | שכתרמשו הזה שפויה דע זכיבר כימי הז ככיחא
 שיא דמע אלו זכתובאל עבשנ רשא לככ ביבסמ = חינה התעו ! םככיהלא הוהי תוצמ תרמשמ תא

 א

43 
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 10. 19.--טזלש ג. 21. םככש --רמג |22, םכיצבק -- ןוראח תיב 23. אקתלא --ןותבג 24. ןוליא -- ןומר תג ךנעת --ןומר תג

 67. --- 6 13. 52. םבכש -רמ | 53. םכעמקי -- ןורוח תיב + == ןוליא - ןומר תג 5%. רנע -- םכעלב

35 34 3 12 1 40 29 58 7 | 26 5 4 
 ]96 27. ןולג --הרתשעב 28. ןוישק -- תרבד 29. תומרי -- םכינג ןיע 40. לאשמ --ןודבע 1. תקלח --בחר 32. שדק -- ראד תמה

 גז. 56. ןלוג -- תורתשע 7. שדק -- תרבד 58. תומאר -- םכנע 59. לאשמ -- ןודבע 60. קקוח --בחר 1. שדק -  ןומח

 6 8 כ 3-4 6 7-8
 1 ו - ןתרק 34. םכענקי-- התרק 35. הנמד -- ללהנ -- 5 36. תימיר --םכינחמ 37. ןובשח--ריועי

 ₪. -- םכיתירק 2. == ונומר--רובת 6. רצב --הצהי 64. תומרק -- תעפימ 6%. תומאר -- םכינחמ 66. ןובשח -- ריזעי
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 לארשי ינב ועמשיו : לארשי ינב רבע לא ןדריה 2

 שכהילע תולעל הלש לארשי ינב תדע לכ ולהקיו
 לאו ןבואר ינב לא לארשי ינב וחלשיו : אבצל ז3

 דעלגה ץרא לא קרשנמ טבש יצח ראו דג ינב
 זכיאשנ הרשעו :ןהכה רזעלא ןב סחניפ זרא ג4

 תוטמ לכל בא תיבל דחא אישנ דחא אישנ ומע
 יפלאל קרמה םכתובא תריב שאר שיאו לרארשי

 לאו דג ינב לאו ןבואר ינב לא ואביו : לארשי 5

 עכתא ורבדיו דעלגה ץרא ללא השנמ טבש יצח
 'כעמה המ הוהי תרדע 'לכ ורמא חדרכ : רמאל 6

 זכויה בושל "לארשי יהלאב שכתלעמ רשא ;רזה

 םככדרמל הבזמ שככל שככתונבב ;דוהי ירחאמ
 רשא רועפ ןוע זרא ונל טעמה |: הוהיב םויה 7

 תדעב ףגנה יהיו הזה םשויה דע ונממ ונרהטה אל

 קריהו הוהי ירחאמ שכויה ובשת םשתאו : הוהי 8

 תרדע ירכ לא רחמו הוהיב ויה ודרטת שתא

 שככתזחא ץרא האמט כא ךאו |! ףצקי לרארשי

 שש ןכש רשא הוהי תזחא ץרא לא שככל ורבע

 ודרמת *לא קדוהיבו ונכותב וזחאהו הוהי ןכשמ

 ידעלבמ חבזמ שככל שכתנבב ודרמת לא ונתואז

 *כעמ חרז ןב ןכע אולה | + וניהלא קדוה חבזמ 20

 אוהו ףצק היה לארשי תדע לכ לעו שרחב לעמ

 ינבו ןבואר ינב ונעיו : ונועב עוג אל דחא שיא 1

- 9 

 0 זן 8 ש ג.
 התעו םכהל רבד רשאכ םככיחאל שככיהלא הוהי
 שככתזחא ץרא ללא םככילהאל שככל וכלו ונפ
 : ןדריה רבעב זדוהי דבע השמ ככל ןתנ רשא
 הרותה תאו הוצמה תא תושעל דאמ ורמש קר
 זרא הבהאל הוהי דבע השמ םככתא הוצ רשא
 ויתוצמ רמשלו ויכרד לכב תכללו םככיהלא הוהי
 : סככשפנ לכבו שככבבל לכב ודבעלו וב הקבדלו
 6 ! שכהילהא לא וכליו שחלשיו עשוהי םככרביו
 7 ןחנ ויצחלו ןשבב השמ ןתנ השנמה טבש יצחלו
 יכ שכגו זדמי ןדריה רבעמ שפהיחא ששכע עשוהי
 8 רמאיו : םפכרביו םכהילהא "לא עשוהי שכחלש
 קככילהא לא ובוש זכיבר וכיסכנב רמאל שכהילא
 יכזרבבו תשחנבו בהזבו ףסכב דאמ בר הנקמבו
 שכע סככיביא ללש וקלח דאמ הברה זרומלשבו
 9 יצחו דג ינבו ןבואר ינב וכליו ובשיו ! םככיחא
 רשא קרלשמ ללארשי ינב קראמ קרשנמה טבש
 ץרא לא דעלגה ץרא לא תרכלל ןענכ ץראב
 : השמ דיב הוהי יפ לע הב וזחאנ רשא שתזחא
 10 ונביו ןענכ ץראב רשא ןדריה תולילג ירא ואביו
 חבזמ םשפש השנמה טבש יצחו דג ינבו ןבואר ינב
 זז לארשי ינב ועמשיו : הארמל לודג חבזמ ןדריה לע
 טבש יצחו דג ינבו ןבואר נב ונב קדנה רמאל
 . תולילג לא ןענכ ץרא לומ לא חבזמה תא השנמה

00.1. 

 (ערד

 צ בג 5 ₪ 2010.

 14. םביאשנ -- םכיאישנ 30, 70, 77: 85, 6 89, 122 0

7 :253 :224 10 ,154:158.174,176,179,182,187,19% :150 
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 102,173: 209, 270. 100. | דהא אישנ 2", 93,182. | בא תיבל

 4174. | לארשי !סנ6 לארשי ינב 110. | שיאו -- ו ,128. | שאר
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 תיבא םכתבא 1, 2: 4. 77: 85. 89, 90, 93, 99, 2

,46 ,240 ,224 :195 52,,ָ ,4 ,111,128,130,149 

 253: 257, 260 262 -- תבא 84. | לארשי ,
 15. ואביו -- אבי 253.  ינב 1% טק. 4 4

 דג < ןבואר ינב לאו דג 150. | ינב לאו ןבואר , 0.
 לא 2% ע6 תא 4

 16. לכ -- 2 (0ק. 185 128. | הוהי 1"-- לארשי 252, 6

 הזה לעמה המ ק.ז46 3. = הזה , קס. יהלאב --יהלא הוהיב יהלאב

 4 םככתונבב - ו \ 1 4, ,,7 187,198 ---

 םבכיתונבב 77, 252 -- םכביתנבב ָּג,150, 240. | בכל ,

 הבומ (ס76 הבזל 155. םםויה -= הזה בנוה 2 =-- 6 םכעה

 17 םבויה 150, - הזה , זל6-

 18. ירחאמ - - םבתאו , 7- ובושת 30, 85, <, 11

,4 264,271 ,262 ,150,154,158,174,182,195,224,253,2%7,260 

 288, 602 ; קנגו 128. | היהו -- יהיו 4. םכויה , 168,

 הוהיַב ,150. | לא -- לע 30. | לארשי -- לארשי ינב 4
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 םככתנבב -- םככתונבב תרנבב 174 -- םככתונבב 70, 77, 8%,
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 20. אלה 1, 2, 4, 10, 67, ל 77: 52: 84, 95, 86, 89, 93: 94 4

,174 ,168 ,160 ,158 ,154 ,150 ,100,101,112,114,144 

,0 ,262 ,260 ,257 ,2%4 ,23 ,252 ,240 ,224,228,246 ,182,187 

 271 4, 282, 288, 602. | לעמ 1%-- הוהיב לעמ לד. | לעמ 2",
 174,182, 282. | לעו -- לאו 658. | ףצק -- ףצקי 1892. | אוהו

 --אוה 15%. אל --אלו 150,227 : קונוס 09. עוג --) טק. 3"

 ינב לאו ןבואר
 השנמה 6,

 178, 182, 602 ; (סנעז6ס

 262, 264, 271, 282, 281, 288, 100 ג קזומס ז -- טק. 9

 172. לא (טק.זג8 128. םכבתחתחא 91. השמ ₪7,485
 רבעב םזגמס רבעל

 5. קר -- קרו 187. = תאו הוצמה , 70. | הוצמה -- הוצמה לכ
 176,210, 2%1.  הרותה תאו-- הרותהו 175.  תאו,4.  םשככתא

 3 תכללו -- ו , 187, 225. | רומשלו 1, 77, 86,150 4

 260, 262, 264, 270, 282, 281, 2894, ויתוצמ קצגפוס יתוצמ

 82 -- ויתוצמ לכ תא קצנתס
 6. עשוהי -- עשוהי רדי 140. | םבכחלשו 6 םכוחלשיו

 םכהילהא -- םככילהא 224: קוגמס 99 -- םביהלהא 4.
 7. השנמ 1ף5.158.162, 210,249.  םבהיחא םכע 154.  םשכע

 קווחס םכא 1. םבהיחא קעגפס םככיחא 0. רבעמ =- רבעב

 30: 77; 195: 246: 249, 250, 251, 264, 270, 271 4, 659 כ ג קנס

 200, 210 -- כ טק. 4 4 המי , 182 -- המי 2 חא םכע
 40. | םבגו--ו,182. | םבהילהא --'.77. םבכרביו , 4.

 ל. =כהלא 2 99 112, 114, 150, 182, 187, 200. 224, 249, 2

 264.  רמאל ,128. | הנקמבו , 240 -- ב , 30 94. | .בהזבו ,6
 תרשוחנבו לורבבו -- לזרבו 187. = תרמלשבו 1, 3.
 םככיחא - - - וקלח 0,145. 175.  וקלח --ו ,176. םככיביא --

 םככביא 86, 1ף0 -- םבכיביוא םכע 18 4.
 ף. ובושיו 82, 86,112, 174, 253; 27, 260, 264; 10116 4

 דג ינבו , קס. | השנמה -- השנמ 174 -- השנמב קצומס
 הלישמ 2: 30, 154: 176, 108, 240 : 10116 128 -- ולישמ 24

 לא 1" קתומס תרא 70. | ץרא לא דעלגה , 40, 168 -- 15
 דעלגה -- ה . 80- םםתוחא , 19% -- םבתווחא 70 -- םככתוחא
 קנווס ףס ; סח 200. | וזחאנ -- א , 145. | לע קנבס לעו 4.
 0 תולילג -* , 264---) \ 114: 154: 195: 240, 242, 24: קזוזמס

 4 ינב ונביו ןענכ 8 90. דג ינבו ןבואה ינב ₪ ינב דג ינָב

 ןבואר 35-- דב ינו ןכוה ינכ דב ינב, 2242: דג נבו ,

 השנמה טבש יצחו 55 קס. | השנמה -- השנגמ 4.
 זז הנה ונב , 30 -- ,  4 ןבואר -- ןבוארי 4.

 השנמה -- השנמ 1. | חרא -- לא 171. | תרלילג 4
 240 ; קוס 4

 12. לארשי ינב ועמשיו , 84,198. ינב ,180.  לארשי - -- ולהקיו
 .187,240.  לארשי 2", 1.  הלש , 03 -- החלש 4
 174: 176, 240: 252, 267: 260, 204 % +סע6 4 תולעל , 10

 -- ! .1,90 178; םטמסס אבצל 076 אבצה 4
 אבצל -- (7 ) -- ולהקיו -- טבש יצחו דג ינבו ןבואר ינב הנה רמאל

 אבצל תולילג לא ןענכ ץרא לומ לא חבזמה תא השנמה 4.
 13. השנמה 80,154,160, 180,182, 602 -- השנמא 4. לא

 ץרא -- ץרא טבש לא 240. | לא 2", 174.  דעלג 9 5-
 סחנפ 30, 70, 8%, 86, 80, ףֶב, 102, 114,100, 154, 224, 249, 10

 252: 253:257,260,262.  ןהכה רועלא -- ןרהא ןב 94



 (2 ג. 1. 77

 ינפל רשא וניהלא קדוהי חבומ דבלמ חבזלו
 ישארו הדעה יאישנו ןהכה סחניפ עמשיו : ונכשמ 0

 ורבד רשא םכירבדה תא ותא רשא לארשי יפלא
 ! זכהיניעב .בטייו השנמ ינבו דג ינבו ןבואר ינב

 לאו ןבואר ינב לא ןהכה רזעלא ןב סחניפ רמאיו 1

 ונכותב .יב :ונעדי .םכויה .קדשנמ .ינב ,ילאו-דג נב
 זא הדזה ללעמה הוהיב שכתלעמ אל רשא ?דוהי

 סחניפ בשיו : הוהי דימ לארשי ינב תא שתלצה 2
 תאמו ןבואר ינב תאמ וםכיאישנהו ןהכה רזעלא ןב
 ינב לרא ןענכ ץרא ללא דעלגה ץראמ דג ינב

 יניעב רבדה בטייו + רבד םכתוא ובישיו "לארשי 3
 ורמא אלו לארשי ינב שכיהלא וכרביו לארשי ינב
 ינב רשא ץראה תא תחשל אבצל םכהילע תולעל

 ןבואר ינב וארקיו : הב םכיבשי דג ינבו ןבואר 4
 קדוהי יכ וניתניב קצוה דע יכ חבזמל דג ינבו

 | ! שכיהלאה

 : ₪ בי א אזזזו

 לארשיל הוהי חינה רשא ירחא זכיבר םימימ יה
 ! םםימיב צב ןקז עשוהיו ביבסמ שכהיביא ירכמ

 ויטפשלו וישארלו ויגקזל לארשי לכל עשוהי ארקיו 2

 (2 ל. 1. ז 0 5 ש א.

 יפלא ישאר זרא ורבדיו קושנמה טבש יצחו דג
 22 קדוהי שכיהלא לא הוהי שפיהלא לא + לרארשי

 לעמב םכאו דרמב פכא עדי אוה לארשיו עדי אוה
 23 זחבזמ ונל תונבל :הזה זכויה ונעישות לא הוהיב
 קרלוע וילע תרולעהל זכאו קדוהי ירחאמ בושל
 אוה הוהי םכימלש יחבז וילע תושעל זכאו החנמו
 24 תאז תא ונישע רבדמ הגאדמ אל שאו ! שקבי

 טככל המ רמאל ונינבל זככינב ורמאי רחמ רמאל
 2% ונינב הוהי ןתנ לובגו :לארשי יהלא קדוהילו
 קככל ןיא ןדריה תא דג ינבו ןבואר .ינב םשככינבו

 ארי יתלבל ונינב תא זככינב ותיבשהו הוהיב קלח
 26 זרא ;רונבל ונל אנ השענ רמאנו + הוהי זרא
 27 וניניב אוה דע יכ : חבזל אלו הלועל אל חבזמה
 תדבע תא דבעל ונירחא וניתורוד .ןיבו םכיניבו
 תלו ונימלשבו וניחבזבו וניתולעב וינפל קדוהי
 ! הוהיב קלח שככל ןיא ונינבל רחמ סכינב ורמאי
 28 רחמ וניתרד "ראו ונילא ורמאי יכ קדיהו רמאנו
 ושע רשא הוהי חבזמ זרינבת תא ואר ונרמאו
 וניניב אוה דע יכ בזל אלו הלועל אל וניתובא
 20 בושלו הוהיב דרמל ונממ ונל הלילח !זםכיניבו
 קרחנמל הלעל חבזמ תונבל הוהי ירחאמ ויה

 ש בם תיעטשמ  ןכפ 6 110 א

 224, 246, 249, 253, 254, 257, 260, 265. .הלעל

.7 ,253 ,240,252 ,105 ,187 ,182 ,158,175 ,94,112,113,150 

 ונניב 4.  םבכיניבו -- םככינבו לד -- םככניבו 4.
 29. הלילח -- * , 1. דורמל 4, 93, 102, 174, 176: קונוס

 128. | הוהיב -- ב טק. 85 100. | בושלו -- בושל 158. | .תנבל
 108, חבומ - - = הלעל , 12 הלועל 77: 55, 4

1 ,2892 ,270 ,271 ,270 ,264 ,257 ,254 :253 ,240 .176 ,174 ,173 

 284,286; תטמס 168. | הבזמ : - החנמל 0.130 17פ.  החנמל
 -- החנמלו 20, 80, 145, 154, 176. 197, 198, 226, 250 ב קזותוס 8
 --ל 2.14. 130.  דבלמ , 84,187.  חבזמ 2% 262-007

 30. סחנפ קס, 80,91,128,150, 154,176, 251, 2%, 257, 4

 262--רזעלא ןב סחנפ 74.  יאשנו לס. | םבירבדה תא ותא רשא
 -- םםירבדה תא ותא רשא םכירבדה תרא ןבואר טק. 4

 14 ג 68 4. בטיו 129: 253, 257, 260, 264, 4

 םבהיניעב -- םכהניעב 76 -- םכהוניעב ינב 150 -- הי טק. 84 4.

 21. סונפ 30,770, 85, 93, 150,154, 187: 21,257, 4. ןהכה

 79. | השנמ ינב -- השנמ ןבואר ינב 70. = וניבותב 5%

 174.17%. 257.  זא --רשא לס. ינב 4", 4. ן
 32. סחנפ 1,30,70: 77: 55* 27359 1 78,, 

 2070 2 ןּפ םכאישנהו 4, 84, 80, 94, 19%, 4

 ןבואר -- ןבואר לארשי ףָּג- | ץראמ דג ינב תראמו -- ץראמו 6.
 דג---השנמ ינב תאמו דג 180.  ץראמ --ץראמו ףפ. 149 --ץראמא
 128 -- ץראםנ 7. לא ןענכ גס. 2ג- לארשי -- שי תם.

 ו ובשיו 20, 77, 82, ףָב, 100 0

00% ,288 ,281 ,271,282 ,252 ,246,250 ,175,182 ,154,158,172 

 תםכתא 1: 2. 1: 4, 10, 70, 77, 89: 93, 94, ,ָָָ,4
7 5 170 ,173,174,175 ,154,155 ,128,130,139,150 

.4 ,271 ,262 ,200 ,2%3 ,260 ,24 ,246 ,240 ,224 :195 

 31. בשיו 257. - ינב :%-- לכ 176. | תולעל עזותוס תלעל 4
 תרא ,180. דג ינבו ןבואר ינב < ןבואר ינבו דג ינב 168. דג -

 תבומל דג 8%.  םביבשי -- םכיבשיה 187 -- םכיבשוי
 34- וארקיו -- וברקיו 250. | דג -- דג ןבואר 174. = חבזמל --
 תבומל דע 271 4, % 587 -- (קגווטתו 316 חבזמל, 6 דע 1ח זתגז-

 ומס ; 270, 280, 282, 284, 286 -- דע [דבזמל 253, 257, 260, 2

 ןסס -- גת. 406. דע 19%, 283, 471, 590 -- הבומה תרא
 דע יכ איכ דע 607. | אוה ,182. | וניתניב -- וניתנב ף3 --ונתניב

 4 -- וניתוניב 2, 20, 70, 85, 80, ף, 100, 2,,,ָ, 

 187, 19%, 240, 253, 27, 260, 262, 264; קזןתוס 10,114,128 --

 וניתונב 77 --ונית טק. 4 -- וניתניב יכ 37%.  .םכיהלאה -- וה
 םביהלאה 1: 4. 40, 89, 93, 94. 155, 168, 180, 182,198, 350 80
 359; 366: קזווס 240; סנש 112,130 --םכיהלא אוה 310--ה ג"

 טק. 46"

 ז . םבימימ -- םכימיב 30. | ירחא -- רחא 101.  םכהיביוא 77,
 93,250 | ןק +

 2. רלו וינקזל לארשי לכל טק. צג 154. | וינקזלו 7.

6 

 21. תא--לחא ,,,,,כ 0
 271 8, 283 0, 288 ; קנווס 20 4.

 22. שביהלא 1%--םכיהלאה 77.93. | הוהי =כיחלא לא 2", 2

 הוהי 2" ; 6. עדי ז%-- עדוי 1, 3, 70, 86, 93, 100, 112, 2

 176, 224, 228: קזומס 128 -- ,0- עדי אוה לארשיו , 4.
 באו -- ו \ 30: 70: 93: 94, 145, 158, 160, 174, 224, 220, 22894
 601,658: םטתס 168 --א (טק. 84. 4 לעמב ל הוהיב
 -- ב70. לא -- לע זז. | ונעישות -- ונעישת 1, 93 --- 7.

 תםכויה -- םכויה דע 60. ,
 23- תרנבל 1: םכאו ז:"--ו. 9 תלעהל 7.

 הלוע -ו . 1נ 2: 42 20; 70 84 933 1, ,

 172,174, 2 187,195: 2245 7: 200, 262, 270 ; קננתוס 1

 24. רבדמ -- רבדה 150. | תא , 30,195.  רמאל - - - רחמ
 40. | םככל המ ,ז. המ -- המו 172. הוהילו -- הוהיל 0.

 2%. ונינב 1%-- וניניב 1, 3: 30 70, 82, 84, 8%, 80: 94,
2 ,+ ,158% ,112,113,144,150,154 ,101,102 
 187, 249, 251, 2%7, 260, 204, 270, 281, 4 664:  קגותגס 168 ;

 +סז6 128 ---וננ'ב 2, 4, 20, 86,114,110,156, 160,162, 246,
 262, 271: 281, 286, 288, 1'100: קעותסס 173 --',252.  םככינבו
 -- םבכיניבו 1: 2: 32 4, 20, 40, 77: 82, 84, 85 86: 50, 93: 94: 9

 נסס,1סז,102,112,111,114,128, 110, 144: 140, 150 155:

2 ,251 ,250 ,240 ,200 ,182 ,180 ,162,168,172,174,176,178 

1% 286 ,284 ,283 ,282 .270 .277 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 :267 

 1סס 17, 664; קונוס 1 -- םככניבו 154,246. | ונינב תא --ונינבל

 70. תא 2"-- תאו 77. | אר' 155. תא 5.

 26. רמאנו -- א ,5- אנ 5 תרא \ 252, 2892,
 הלעל 4, 40, 70, 82, 84, 93: 94, 0% 158, 182, 187, 224, 0.

 27. דע קממס תע 3. - אוה 93 -- 28 150. | וניניב -- ונינב
 77, 89,158 -- וגנב 4,155. | םםכיניבו -- םככינבו 70, 77.154--
 םככיניבו בינבו 8. וניתורוד -- וניתרד 2: 4. 77, 82; 84: 93: 42
 ףפ, 100, 101,165. 2 דפ, דלה, דסס) פלו זסב,2520 2820 20

 260, 262, 271 4, 282, 283 -- )ניתורד 4, 20, 67, 86, 99
,264 4 ,250 ,240 ,240 ,200 ,168 2( :139.144 ,130 ,128 

 277, 279, 284, 286, 288, 0 7, 602 --וניתרוד 8, 112,150 42
 158. - ונירחא (סז6 ונתירחא ףַּב. | דובעל 7

 הוהי תדבע תא 58 ף3- | תדובע ג. | וניתולעב -- וניתלעב 77.
6 210 200 ,187 ,182 ,168,175 ,,, ,84,012 

 260, 263: 257; 0% 262,270 -- וניתולועב 76. 9.

 174, 240 -- וניתלועב 4,99. 158. | ונחבזבו 257, 260, 264, 1
 ונימלשבו --' \ 77: 257; 260, 262 -- ב ,

 28. רמאנו , 1. ורמאי -- םככינב ורמאי 4. וניתרד ---

 וניתורוד 8%, 154, 174 : תטפס 168 -- וניתרוד +2

 246 ; קזגוחס 40 -- וניתורד 128, 240, 249, 279,284. | רחמ ,
 ונרמאו (גק.:ג: 3.  ואר 93. תרא 30 | ונתבא 9
72, ,180 ,178 ,176 5 :174 ,173 ,172 ,158 ,150 ,100 ,94 



04. 1 

 פככיניעב םכיננצלו שככידצב טטשלו שקומלו חפל
 רשא [ראזה הבוטה קדמדאה עמ שכדבא דע

 ךלוה יכנא קדנהו :םככיהלא ;רוהי שככל ןתנ 4
 קככבבל ילכב םכתעדיו ץראה לכ ךרדב סויה
 זכירבדה לכמ דחא רבד לפנ אל יכ סככשפנ לכבו
 לכה 'שככילע ככיהלא הוהי רבד רשא שיבוטה

 רשאכ היהו ! דחא רבד ונממ לפנ אל שככל ואב 5
 ;דוהי רבד רשא בוטה רבדה לכ םככילע וב
 'ככ תא שככילע הוהי איבי ןכ שככילא שככיהלא
 קרמדאה ילעמ שככתוא ודימשה דע ערה רבדה
 : סככיהלא הוהי שככל ןתנ רשא זראזה הבוטה

 הוצ רשא םככיהלא הוה' תרירב זרא שכרבעב 6

 םכירחא םשיהלא םשתדבעו םשכתכלהו סככתא

 שכתדבאו םככב הוהי ףא הרחו שהל שתיוחתשהו

 : ככל ןתנ רשא הבוטה ץראה לעמ הרהמ

 שי 7 אן

 ארקיו המכש לארשי יטבש לכ תא עשוהי ףסאיו 1

 ובציתיו וירטשלו ויטפשלו וישארלו לארשי ינקזל
 הכ שעה לכ לא עשוהי רמאיו : םיהלאה ינפל 2

 ובשי רהנה רבעב רארשי יהלא  קדוהי רמא

 רוחנ יבאו שכהרבא יבא חרת םכלועמ סככיתובא

 תא םככיבא תא חקאו :! םירחא םכיהלא ודבעיו 3

 ןענכ ץרא לכב ותוא ךלואו רהנה רבעמ שהרבא

 28 (2 ו. 1 ז ס 5 ט 4.

 ; סכימיב יתאב יתנקז ינא שכהלא רמאיו וירטשלו
 3 םככיהלא הוהי השע רשא לכ תוא םכתיאר טכתאו
 זככיהלא ?זדוהי יכ שככינפמ הלאה יוגה לכל
 4 זכיוגה תא שככל יתלפה ואר שככל שחלנה אוה
 לכו ןדריה ןמ שככיטבשל הלחנב הלאה םכיראשנה
 : שמשה אובמ לודגה שכיהו יתרכה רשא םכיוגה
 ף שירוהו םככינפמ םשכפדהי פצוה םככיהלא קדוהיו
 רבד רשאכ שכצרא תא טכתשריו סככינפלמ שכתא

 6 רמשל דאמ םכתקזחו !םכל סככיהלא ;דוהי

 יתלבל השמ תרות רפסב בותכה לכ תא תושעלו
 7 הלאה םכיוגב אוב יתלבל : לואמשו ןימי ונממ רוס
 תנל שכהיהלא שכשבו םשככתא קדלאה .סכיראשנה
 ווחתשת אלו סכודבעת אלו ועיבשת אלו וריכזת
 8 .רשאכ וקבדת שכיהלא הוהיב שא יכ : שהל

 9 םכינפמ הוהי שרויו !  קרזה כויה דע סשכתישע
 שיא דמע תצל םשתאו םכימוצעו שכילדג םיוג
 10 ףדרי שכמ דחא שיא ! הזה םויה דע םככינפב
 רשאכ שככל שחלנה אוה שככיהלא הוהי יכ ףלא
 1ז הבהאל שככיתשפנל דאמ שכתרמשנו : שככל רבד

 ג דבושת" בושישבש כ | | ככיהלא "הררה תר

 הלאה םכיראשנה קדלאה שיוגה רתיב שתקבדו
 שהו. שהב םשתאבו שםהב שכתנתחתהו שככתא
 13 םככיהלא :הוהי ףיס אל יכ ועדת עודי : םככב
 שככל ויהו םככינפלמ הלאה שיוגה תא שירוהל

 צץ בג 12 ₪22 0 א

 ז1. עדי 1,30, 77,100, 111,150,154, ,,,82 179

 226, 227: 2529 257, 260, 2 270,282.  שירוהל -- ו . 182 דא

 70. תרא -- לכ תא 79: 77: 114, 145. 149, 160, 180 7,

,281 ,2 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,240 ,240 224 ,206 

 601 -- ת [גק. 8 011400106 128 --- ת 0ק.14 130. ויהו 475.

 שקמלו 7,101. | טטושלו 85. 3: ָ,,, 6%

 174,176, 179, 2 195: 240: 252: 257, 260, 264: קזנתמס 4

 תככידצב ₪ םככדיצב 70,154 --' \ 3: 257,260. | םביננצלו --*

 קזגזתס 209 -- םבינינצלו 40, 70, 77: 852, 85; 94, 99, 100 2

229 240 ,246 ,224 ,210 ,10 ,187 ,111,150,154,158,174,176 

 . 257, 260 --ינ 0ק.186. 128 -- םכנינצלו 3: 4, 4, 2

 1689, 4 הוהי 2" -- (9) -- םככיניעב טק. 8

 תאזה הבוטה המדאה (טק.:88 לג. הבטה ס3,94.  םבכיהלא 2"
7 4 

 14. הנהו -- ו .128-- 2ק,138 110. | םכויה ךלוה יכנא גס. 7

 17- ךלה 1, 128, 154, 158,176, 182, ךרהדב == ךרלש

 םככיהלא הוהי 172 -- ךרדכ 112, !סגו6 130.  דחא רבד לפנ אל יכ ,

 253.  םביבטה 154,180.  רשא 58 ז%4. | םככיהלא 6,

 םכבילע -* . 154 -- םככילא 187. | | לכה בכי 0. 1 4.

 15. םככילע 1%--םבהילע לק. = בוטה , 174. | רשא 1%--רשאכ

 82,150.  רבד ;70. | םככיהלא 1"-- ל קתומוס ש לס. | שככילא

 .-- םבכילע 0. 5, 1 54,160,174,180,1892,

 253 271 8, 288, ךסס ; קזותנס 1% -- א [טק.18 100 --י 7,

 הוהי 2%-- םככיהלא הוהי 149. | ערה רבדה לכ טק. 1

 רע --רע םבכילא םכביהלא הוהי רבד רשא ג --רשא ומס 7.

 תככתא 1: 30, 70, 77, 8%, 89:93 +, 57

 260,282.  הבסה ףָג,178. תאזה 066 2%2.  םככל ןתנ רשא <

 טק. 14*= רשא 2"-- רשאכ 4.

 16. תרירב תא םככרבעב כ. 184: 4.

 06 .םכבל 32. - רשא הבוטה [טָת. 4 4

 ןתנ -- ןתנ הוהי 74.

 הוצ .90- ..םםמכ
 הבטה 5

 1. ףוסאיו 144. | המכש , 227. | ארקיו -- עשוהי ארקיו
 וירטושלו 240. = ובציתיו -- ובצתיו

 84 -- ובציתיו וינקזלו 0.
 2. רמאי 55 84. /" =כעה לכ , 84. | לב צי שרוב
 םבביתובא ,%4 םככיתבא 1, 3, 4, 20, 50, 00, 77: 91: 94: 99

 106, 4 175,176,182, 187,224, 2%1. | םבלעמ

 77. ורבעיו ---* , 7.

 2. תא ז" ;187. .בהרבא תא , 4

 198.  ךלאו 108, 224, 267, 260; קננוגס 4
 רבעמ -- רבעב 2

 ותוא !סזז6 [כתא

 . .וישארלו -- ישארלו 7.

 ויטפושלו 70. 77, 154. | םבהילא 1, 70, 94, 9%, 99, 0 2
 ז58,174.175:176,195: 257, 100 1: קזנתמס 4

 1. םכתא זק. | םםיתיאר 182. - השע 168. | לכל
 שככינפמ -- םככינפלמ 30, 03, 145, 190, 108, 246, 253, 257,

 271 4, 700. | םכהלנה -- ה ,4. .
 4. ואר --יכ ואר 1. = םכיראשנה -- וראשנה 150. | הלאה

 188 168. לכו --ו , 240 -- לכלו 180. | םכיהו -- םםיה ןמ 2

 2%7, 260. | אבמ 40, 70, 253, 257, 260.24

 5. הוהיו --הוהי 174. | אוה 02.23 128.  םבפדהי --- םככפדה*
 40, קמס 82.  שירוהו -- ' . 70. | םכתא -- םכתא הוהי 220 --

 הוהי 240 -- םבתוא 20, 84, 80,112, 158,114, 178: קזומס 168 ;

 06 119. | םבבינפמ 10,70. | םכתשיריו 187, 257, 2600,

 םכצרא 646 1.
 6. רומשל 112,173,174.195%,4,8%, 260, 264. | ונממ , 149--
 הנממ 260. - לאמשו ז, 2, 3, 20, 30, 70, 77; 95: 80: 93: 9, 0%
 +ז2,113,114,144,1%0, 154,155,168,174,17ף,176, 180 2

 197, 224, 240, 246, 24, 251, 253, 2%7, 260, 262, 264, 282; קז!תוס

12 

 7. יתלבל -- יי , 70. | יוגב אוב -- םכינבאב 19. אב 2
,112,130 ,101 ,94 ;85 ,54 :82 ,77 ,70 ,67 ,20 

2 ,249 ,246 ,224 ,210 ,200 ,182,195 ,175176 :174 :172,173 

 2%7, 260, 262, 264, 270, 271, 282, 28 -- אב אב 15% -- אבי
 הלאה 1%-- םכהה 180. | הלאה םביראשנה , 89. | םכיראשנה --
 כ ,1 םכהיהלא --י, 210 -- םככיהלא זז2כ קונתס 113:

 06 128.  וריכזת אל -- ורינזת אל יכות אל 15%.  םכודבעת אלו
 -- ןודבעת אלו עמשי אלו קס. | םבהל ווחתשת -- הל ו

 14 ווחתשת -- הוחתשת ז

 ף. ססת.,156,180. | שריו 4,104,182, 224,246. | הוהי,
 2%7- םבייוג 6. םכילודג 2, 4, 30, 70, 77, 84, 9

,242 ,240 ,105 ,187 ,174,176 ,150,162 ,144 .101,112,113 

 2%7, 200, 262,264: קזוחס 168. | םבימוצעו -- םכימוצע 0

 שבימצעו 77: 8%, 90, 150, 154, 158, 17%, 182, 210, 224, 249, 7

 260, 27ז 8 -- םכימו טק. 285 130 -- כו (טק.14 128.  דמע -

 דמעי לס. | שיא , 4. | םםכינפב -- םבבינפל 4.
 10. םככמ -- םככינפמ 206. = םכביהלא -- כ , 70.  רבד רשאכ
 1011. הבהאל -- (8) - - אוה נע. 4.

 101. | םככתושפנל 70, 144,187: 4
 בבל ,

 וז. םכתרמשנו -- םכ ,
 הבהאל -- הבאאל 2.

 ,12. לכ ,4. ובושת -- ובשת 3, 30, 77, 150,173 -- בושת

 89. | םביראשנה הלאה ,70. | הלאה 2%, 8). | םכתנחתהו
 145,198. | םכהב ג%-- םככב 162.  םכהב םכתאבו , 4



 6 אאזצ +9

 שכתוא שרגתו קדערצה עזרא םככינפל חלשאו 2
 : ךתשקב אלו ךברחב אל ירמאה יכלמ ינש םכינפמ

 רשא זכירעו הב תעגי אל רשא ץרא שככל ןתאו 1
 רשא םכיתיזו שםימרכ םשכהב ובשתו םכתינב- תל

 הוהי תא וארי התעו : םשכילכא שתא םכתעטנ אל 4
 עכיהלא תא וריפהו תמאבו םכימתב ותא ודבעו
 ודבעו שכירצמבו רהנה רבעב םכיתובא ודבע רשא

 הוהי תא דבעל זככינעב ער םכאו !הוהי תא 5
 פכיהלא תא כא ןודבעת ימ תא םכויה םככל ורחב
 תא םשכאו רהנה רבעב רשא םככיתובא ודבע רשא
 יכנאו שכצראב םכיבשי שכתא רשא ירמאה יהלא

 הלילח רמאיו שעה ןעיו | ! הוה תא דבענ יתיבו 6

 יכ : םירחא פכיהלא דבעל הוהי תא בזעמ ונל גל
 וניתבא זראו ונתא קרלעמה אוה וניהלא קדוהי
 וניניעל השע רשאו זכידבע תיבמ םכירצמ ץראמ
 ךרדה לכב ונרמשיו הלאה תולדגה תתאה זרא

 ונרבש רשא םכימעה רכבו זדב ונכלה רשא

 תראו טכימעה "לכ תרא קרוהי שרגיו ! שכברקב 8

 תא דבענ ונחנא םג ונינפמ ץראה בשיי ירמאה

 6 אאזט זס 5 טל א.
 4 קחציל ןתאו :קחצי תא ול ןתאו וערז תא בראו
 ריעש רה זרא ושעל ןתאו ושע תאו בקעי זרא
 ף חלשאו : סכירצמ ודרי וינבו בקעיו ותוא תשרל
 רשאכ סכירצמ תרא ףגאו ןרהא תאו השמ זרא
 6 תו'צואו | ! שםכתא יתאצוה רחאו וברקב יתישע
 ופדריו הדמיה ואבתו םכירצממ שכיתובא רא
 ! ףוס םכי טכישרפבו בכרב םככיתובא ירחא םכירצמ
 7 כירצמה ןיבו סככיניב לפאמ סכשיו הוהי לא וקעציו
 :תא וככיניע הניארתו והסכיו שכיה תא וילע אביו
 ; םכיבר כימי רבדמב ובשתו םכירצמב יתישע רשא
 8 .רבעב בשויה ירמאה ץרא לרא םשככתא ;קדאיבאו
 ושריתו סככדיב שכתוא ןתאו םשככתא ומחליו ןדריה
 9 ןב קלב םקיו + םככינפמ םכדימשאו שכצרא תא
 תורקיו חלשיו לרארשיב סכחליו באומ ךלמ רופצ
 10 יתיבא תצלו : םשככתא 'רלקל רועב ןב שעלבל
 קככתא לצאו םככתא ךורב ךרביו סכעלבל עמשל
 11 וחירי לא ואבתו ןדריה תרא ורבעתו |: ודימ
 ינענכהו יזרפהו ירמאה וחירי ילעב שכב ומחליו
 ; זככדיב םתוא ןתאו יפוביהו יוחה ישגרגהו יתחהו

 הו היתי רשמו םי6 10 א ₪.

 יוחה -- יוחהו 89,125. 71. יפסביהו 4. םבתוא --

 ו \ 1: 42 50, 60, 70, 77: 55: 80, 93 9, 100, 106, %) 170

 174,176,182,195, 246, 249, 250, 2%7 -- םבכתא 4.

 12. תרא ;30. | הערצה -- תערצה 175. = םכתוא --ו ,)

 20, 40, 50, 60, 70, 77, 892 04, 0, 100 6%, עז 0

204 ,262 ,260 ,2%7 ,260 ,240 ,246 ,240 ,187 ,182 ,176 ,174 ,168 

 282: קוותס 128. | םככינפלמ 249. | ירומאה 84. = ךיתשקב 77.

 13. ץרא --ץרא תא 70,251.  רשא 1", 187,224. | תעצע אל

 רשא :םכירעו הב 95 ב. | תרעני -- התעגי 240. = אל 1%-- אל

 אלו .תעגי 70. = = םבתינב -- םכת טק. 74. 99. | םכהב ובשתו

 0. םכיתיזו -- םכיתזו 1, 30, 50, 100. 1 12%, 144,

 174,175,178, 200, 250, 251, 2%2, 257, 260, 262 -- םכתיזו 2

 188 -- םכתיזו תזו 4 -- תי טק. 46 128. | םביתעטנ ל

 םבילבוא 77, 125+ 4 ו
 14. ותא -- ותוא 100 17, 659 7. תא 2", 70 -- לא קוס

 םכיהלא -- םכירחא םביהלא 149. | ודבע --ודבע אל 70. | םםפיתבא

11 102 ,00 ,94 89:94 :55 ,82 :77 ,60 ,50 ,4 :2 ,1 

2 250 :249 6 ,224 ,199 87 ,1541589 ,150 

 2%7, 260, 262, 4. ודבעו -- תדבעו 5%.

 15. םככיניעב +6 םפחיניעב קס. | :דובעל קא. = תא 9 7.

 םכויה -- םכויה תא 187.  ימ תא --ימ תא שבא זֶקָּ. | ןודבעת

 -- ןודובעת 125 -- ] , 182 -- ןדריה 84. | םכיהלא -- םכיחלא הוהי

 40- = וחבע םפכיתובא ₪ 187. | םבכיתבא 1: 3, 50, 60, 70, 77, 2,

4 %,,,,ָ ,11 ,04 ,80.90 ,85 

,0 ,2%7 ,2%4 ,253 ,250 ,240 ,224 ,200 ,182 .175,178 ,173,174 

 262 -- םכביתבא תא - רבעב -- רבעמ 108, 12%, 149 %
 249; 250, 251, 252, 271 0, 659 "ק ; (סע6 114 -- רבעא 4

 יהלא , 4. םביבשוי 77, 112, 12%: 174, 250 ; תטמס 4.

 דובענ לס,

 16. הלילח -- הלילח ללח 7. בוזעמ 20, 106, 144, 150, 6

 253: 257, 260, 262, 204. | [-רא (סעו6 םבא 140. | דוכעל 74.
 םכיהלא -- םכיהלא תרא 93, 250 1.

 17. יכ , 155. = וניהלא הוהי -- וניהלא םביהלא הוהי 106.  אוה ,
 178,187, 252. ונתוא 30 6% 2%0. - וניתובא 1, 220,

% ,14 4 ,101,102 ,100 ,94 ,90 .94 

 176, 242, 252, 271, 270, 282, 284, 284, 286, 288 '1, 00 ; קזותוס

 128. | םבירצמ , 15%. | תתאה -- תאו תותאה 149 -- תותואה 00

 174, 251, 260, 262, 264 -- תתואה 70,249: קזותוס 128 -- תותאה
 :, 2: 2: 4: 20, 50, 77, 82, 84, 0, 10ז,102,2, , 87

187,196 ,17% ,158,162,172,173 ,155 ,154 :144 :130,139 

6 ,284 ,283 ,282 ,27 ,271 ,257 ,2%4 ,201 ,250 ,246 ,242 ,240 

 4סס 17, 664 ; קזנמוס 168. תולדגה -- ו ,,,,

 176, 210, 224, 270, 65 2 -- תולדגה תאו 187 -- תולודגה 2, 200

 70, 85: 89.93,112,113,126,174,178,240, 240,267 ; קזומס 8

 -- תלודגה 67: 77, 90, 94, 144, 200; 29 254, 4 הלאה

 טופ קס. | םבימעה - - - - ךרדה טק. ז8 24 ונרבע 51% 4

 םכברקב -- םככברקב 145,150 ; קזוווס 9.

 18. ירמָאה תאו קונתוס ירמאהו קס. | בשי 4, 20, 40, 0, 70, 2

 84, 90, 93: 94, 100, 102, 108, זַוָב, 114, ,,

 םככיתובא 2%-- 3 \ 1: 2: 4 50, 60, 77, 82: 9 4

 128 -- ותא 1, 4, 20, 10, 50, 60, 70, 77, 85, )0, 94,

 108, וכ, 111,114,110, 130, 144,150, 154, 155, 158,162, 0

:7 :253 ,262 ,20 ,240 ,246 ,200 .182,195 ,178 ,172,174,176 

 270 6 בראו -- הבראו 40, 0, 60, 70, 77, ,2

2 260 ,257 ,253 ,251 ,20 :240 ,246 ,226 ,224 :19% ,174 ,120 
 264, 271 8, 282, 659 'ק : קזננס 128, 4

 4. ושע תאו | ץס. | ותא 1, 2, 2: 420, 10, 50, 70, 77,892,
03 ,111,114 ,112 ,108 ,106 12 99 :94 :93 :90 :80 ,55 

2 .2009 ,10% ,182 ,176 ,174 ,168,172,173 5,,, ,144 

 246, 240 253: 257: 260. 270. | בקעיו -- .7 , 

 המירצמ 3, 30, 145, 154, 224, 249, 277 תופזפ. 336: קזממס 7.
 5. ףוגאו סב, 108, 112, 12%, 154,174: 240,254 קונוס 4

 תרא 2" +
 6. איצואו -- ' \ 85, 180 -- איצאו 108, 297, 260 4 תרא

 שככיתובא קזונוס םבכתא 70. תא --.םככתא 252.  םככיתובא 1"
 -- ב 12 3:4: 50, 60, 77, 82, 0, 41, |,

 158,174,178.182, 240, 251, 257,270.  ואובתו 254.  המיה --

 המיה תא 76.
:270 ,257 ,251 ,240 ,182 ,178 ,176 ,174 ,154 ,150 ,13 ,108 

 קצותנס 4.
 7- םככיניב לפ ₪2.148 90. | םבכיעב -- םככינב 77,106 --

 תככניב 200, 262 -- םככיניב םכביתב 1 יור =

 195. - וילע -- םכהילע 1743: קוומס 102,261. -  - - - הניארתו
 שבירצמב 555 4. הניארתו --- * \ 77, 108, 23, 260, 262,

 םככינע לָד- | תא 2", 70. | םבירצמב -- םבירצמל 70
 8. האיבאו ---' \ 1, 20, 67, 82, 885, ,,,,,,

 162, 105, 200, 224, 225, 227, 277-270, 284, 1001 -- ה ,

:253 ,240,251 ,246 ,187 ,108,112,126%,150,171,174 ,106 

 262,271 4, 658, 69 'ק ; קתומוס 168, 22 -- אבאו 60.  םככתא
 .1897. | בשיה 1,10, 50, 84, 02, 94: 99: 22 108, ,,2

.4 ,224 ,195 ,187 ,170 ,173 ,172 ,158 ,155 :164 :150 

 רבעב --רבעבה 4. | םכתוא -- ו, 12 2, 3, 10, 60, 70, 77,

5 ,176,178 ,174 ,114,154 ,113 ,108 ,106 ,100 ,93 

 224, 240, 246, 240, 20, 257, 270 ; קזומס 128 -- םככתא

 5 ושרתו 20, 30, 50, 77, 154, 187, 27: 260 4.

 םכדמשאו 5.

 ף. רופצ -- ו , 82,100, 108 -- רופיצ 70.

 10. יתיבא -- יתבא לד -- תיבא 106. | עומשל 253: 257, 4
 262, 264, 271, 27, 284,286. | םבעלבל -- םכעלב לא 6.

 ךורב -- ו ;108. = ליצאו 10, 50, 60, 77; 85, 89, 93; 99:
 1ז2,113:149,150,154,158,168, 174, 178, 182, 187, 246.

 253: 254: 257: 200, 262, 270, 271 ; קזנותס 2.

 11. ורבעתו -- םככתא ורבעתו 3. | לא קזועגס ירא 7.
 וחירי 1*-- וחרי 1,70, 82, 86, 128, 287, 6591. | םככב ומחליו

 ילעב 95 89. | םככב -- םכבבא 1 -- םככתא 254 -- לכב
 ילעב , 2. | וחירי 2" -- וחרי 82, ף0, 287, 659 2 -- חי טק.
 128.  ירמאה -- ירמאהו 8 -- ירומאה ג.  י'זרפהו -- ו , 2

 דג -- יזירפהו 70, 125, 154, 174, 257, 260, 264 -- '!'רפה 77 --

 יוינק 375. = יתחהו -- ו ,174. | ישגרגהו -- ישגרגהו יזירפהו 6.



 6004. אן

 איה יכ הדעל ונב היהת תאזה ןםאה הנה שעה
 התיהו ונמע רבד רשא הוהי ירמא לכ תא העמש

 תלשיו : שכיהלאב ןושחכת ןפ קרדעל ששככב 8

 ירחא יהיו :ותלחנל שיא שעה זרא עשוהי 29
 הוה! דבע ןונ ןב עשוהי זרמיו הדלאה םירבדה

 ותלחנ לובגב ותא ורבקיו : םשינש רשעו האמ ןב 70
 רהל ןופצמ םשירפא רהב רשא חרס תרגמתב

 עשוהי ימי לכ קדוהי תא לארשי דבעיו : שעג 1
 עשוהי ירחא םכימ' וכיראה רשא זכינקזה ימי לכו

 קדשע רשא קרוהי קרשעמ 'רככ זרא ועדי רשאו |
 ינב ולעה רשא ףסוי תרומצע זראו + ללארשיל 2

 קרדשה תרקלחב פככשב ורבק םכירצממ "לארשי
 האמב םככש יבא רומח ינב תאמ בקעי הנק רשא

 ןב רזעלאו ! קרלחנל ףסיע ינבל ויהיו הדטישק 3
 רשא ונב סחניפ תעבגב ותא ורבקיו תמ ןרהא
 ! שכירפא רהב ול ןתנ

 6042 אטו 1 0 81 א

 10 שעה לא עשוהי רמאיו :וניהלא אוה יכ הוהי
 אוה םכישדק םשכיהלא יכ הוהי תא דבעל ולכות אל
 : שככיתואטחלו סככעשפל אשי אל אוה אונק לא
 20 בשו רכנ יהלא שכתדבעו קדוהי תרא ובזעת יכ

 : שככל ביטיה רשא ירחא סככתא הלכו שככל ערהו
 21 !דבענ הוהי תא יכ אל עשוהי לא שעה רמאיו
 22 יכ שככב שתא םכידע שעה ללא עשוהי רמאיו
 ורמאיו ותוא דבעל הוה! תא שככל שסתרחב םשכתא
 24 רשא רכנה יהלא תרא וריפה קרתעו ! םידע
 יהלא קדוהי כא ככבבל זרא וטהו םככברקב
 24  זרוהי תרא עשוהי לא שעה ורמאיו : ללארשי
 2% תירב עשוהי תרכיו :עמשנ ולוקבו דבענ וניהלא
 ! סכשב טפשמו קח ול ששיו אוהה םכויב שעל
 26 תרות רפסב הלאה וכירבדה תא עשוהי בתכיו
 הלאה תחת םכש המיקיו הלודג ןבא קיו שכיהלא
 27 לרב 'רא עשוהי רמאיו : קדוהי שדקמב רשא

0 

 צב בז 210 א

 24. ורמאיו -- רמאיו 70, 158, 20, 601, 4. תרא ,4

 הוהי , 77. = וניהלא , 174. | דובענ 176. | ולקבונ 8%
 93: 94, 100, 154, 176, 178, 187, 224, 240, 6. עמשנ ---

 עמשנא 4

 25. 00. \ 86. | עשוהי -- שוהי 6מ. [!ם. 155. | םכעל ,4
 ול קוח

 26. בותפיו לק. 89. | עשוהי -- אוהה םכויב שבעל .תירב עשוהי
 224. םכיהלא -- םכיהלאה 5.4 הל 5 102,224, 4

 המיקיו -- המקיו 94, 150, 158, 270, 277. 279, 282, 284, 286, 0

 ול םכשיו אוהה ,7.

 602 --- הימיקיו 187,246 -- הימקיו לס -- המישיו 84. = םםשש ,4.

 27. םכעה 5 84. - הנה , 84. | ןבאה -- ןבאה לא 71.
 היהת , 375. = ונב , 85. | איה -- אוה 1,150,187. | חרא העמש
 פע 89.  ירמא 2.1886 102 --ירבד 145,176.375.  ןפ ,.

 ןושחכת -- ח 106 ק
28. 00. | 4 

 29. ירחא --י . 4. הוהי רבע , ל6.

 20. ותוא 162, 182, 246, 249, 253, 288 '1, 280, 659 2 ; קזותוס 7,

 ותלחנ ,2. רהב רשא חר ₪00.14. 173. חרס קזגנוס פרח 20--
 ם טק. 138 171 -- 40.2, ) םרח. רשא , 6%
 2%3,260,262, 601. - שעג רהל טק." 4 .
 31. לכו עשוהי ימי ,168. | ירחא 2.146 175. | רשאו--ו ,
 601. ועדי 70. לכ 180. השעמ -- השעמה קנווס 4

 .הוהי 2%-- לודגה הוה י 71.
 42. תומצע -- מ , 145. | ולעה -ו,70. | תקלחב -- ת ,0
 --ק ק.:45 77. הדשא 94.  רשא 2", 84.  םככש יבא , 4.

 223. ןרהא -- ןהכה ןרהא 4,340. | ותא -- ותוא 00 1,

 תרעבגב -- זרעגב עבגב 187 -- בנב 0. 284. 4 סחנפ 1,

,4 ,180 ,178 ,176 ,154 ,150 ,113 ,102 ,94 :93 :89 :95 :77 :70 

.4 200 ,257 ,253 :251 ,249 

2 ,224 ,210 ,200 ,187 ,1789 ,176 4 ,154,1%5,159 

 246, 249, 252, 254, 270, 271 44, 277, 3001, 6692. | ץראה 5
 17. םכג -- םכגו 154, 187 : קענמס 4

 10. לא ז%--ל טק.281. 61140088 130. | םכעה -- רמאל שכעה לב
 2%0 -- םכעה לכ 30. 3; 145, 149, 156, 180, 182, 228, 249,

 601. אל ,2ף0. ולכות 112. | דובעל ז74, 246. 3 םבישדק \
 70 -- םבישודקכ 30, 89, 112,1זָב, 173:174: קתותס 155, 204 --

 'ישדק 5מ.1:ם. 2%7 -- שודק 596. | אוה אונק לא ,168. | אונק
 -- ו. 30, 70, 100, 144, 150, 182, 200: 253, 257, 260, 270 5%

 400, 664 -- א , 128.  אוה 128,"2. םבכעשפל -- םבביעשפל םבינב
 79-- םככיעשפל 1. = םכביתואטהלו -- םככאטהלו לס -- םככיאטחלו
 174 -- שבכתאטהלו 30, 77 -- םככיתאטהלו ,
% ,226% ,224 ,182 ,175 ,168 ,162 ,112 ,100 ,94.99 

=-- 28 ,282 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,2%2 ,240 ,229 ,227 

 םככיתאוטחלו 1
 20. יהלא -- יהלא תא 149. | ביטה 77, 84, 1,909
2 ,240,251 ,226 ,200 ,150,158,168,174,176,180,187,198 

 257, 260, 262, 264 --י בטיה םככל קצגנוס םככילא 30 =--

 םכבתא 180

 21. מאיו -- ורמאיו 2 תא , 171, 14

 21,22. םכעה --(7) -- אל ,4-
 22. םבעה לא עשוהי ₪ עשוהי לא םכעה 70. | שכעה -- םכעה לכ
 14, 4 םככב -- םבאה םםכב 190 -- םכווה 42 84, 275 7-7

 טק. 13. שככל 149. | דובעל ףס) קותוס 2. ורמאיו ותו
 טק. 34. 1 ותא 1, 23, 4, 20, 30, 67, 70,777: 82, 84. 85:

2 ,+ 1009 ,99 ,94 ,93 :90 
4 ,240 ,224 ,210 ,200 ,187 ,182 ,180 ,178 ,176 :175 ,174 ,172 

-0 ,262 ,260 :2%7 ,253 

 23. וריפה -- וריפה ונפ 150. | תא 1"-- לא 7.
 94,168,176,187.  הוהי לא , לס == הוחהיל 6.

 150,  לארשי -- םככיתבא 7.

 דובענ 4

 תא 2%

 לא = תרא



 6 ג 0 סטפ 24ז 0 כזסטא

 3 ףטופטפ 0305 (טתס 1/3116 1.66.10מ68 1ת קז60006ת00ב 1,10זטתב

 ןשששפ שייפ

 1, 2: 4: 42 20, 10: 67. 70; 77: 82: 94. 85. 86, 90: 0 1160. (2008. 1100 סע 10( מג

 93:94: 99: 100, 1סז, 102,112, זנב, 1140 128, 140, 130, 144, 145, 140, 150, 153. 154, 155, 04

 100, דקנ,זל2, ז73, 174: 175: 176, 178. 190. 182, 197, 105: 108, 200, 210, 224, 225, 6%

.4 ,251 ,252 ,251 ,250 ,240 ,246 ,242 ,240 ,220 ,227 

 160, 201, 204, 20%, 200, 220, 205, 206, 7. 1160. 020006. 1/1501, 1ם 10018 (616668₪8 1

 301: 307, 408, 309, 10, 418, ךז0, 320, 121, 122, 126, 110, 112. 316, 337, 342, 350. 155

9 ,421 ,420 :410 .418 :417 .410 .400 ,405 .404 ,401 :400 :399 :375 :366 :360 :359 35% :357 

2 :491 ,490 :477 47% :475 :474 :473 :471 ,462 .461 .450 :452 :451 :445 :414 .411 ,428 ,425 

6 543 :542 :541 :540 :539 :535 :531 ,540 ,526 ,524 :523 ,521 :519 ,515 :514 :506 :505 :494 

:597 :590 :590 :507 .554 :583 589 :576 :575 :574 ,572 :571 .570 :560 .562 566 .559 :549 :547 

.646 ,642 ,640 ,630 ,617 ,616 ,616 ,614 ,612 ,607 ,606 ,602 ,601 ,598 

 | 11607. (2060. 1ח1קז601, ק6ע (0(0חג 257, 260, 262, 264, 270, 271, 277. 0: 22

284, 286, 287, 288, 280, 700, 0. 

 7 1 601, נגה 58 2 0 280. 196: 397: 545: 650: 651: 655: 656. 79

661, 661, 664, +. 

 113קםזגז0%ב ( 5קץתהפסקוסמ ףט03גנב 1,660ו0ם65 ) 6 [11פםעפס ₪ 18-10, 50, 60, 76, 80, 1%

95, 106, 107, 108,100,110, 111,125, 16,151,170, 177, 181, 101, 106, 221, 244: 270, 202, 204- 

 זמ 5 א. 02000. פג קסז !סשנתג 00ג% ] 69 --- 

 ו גם 10618 85\60]16 00]]ג0' -- 129

 ----7----- 1גקת601 -- קס 0 0060 00-17 ה

 --7-------- 110601 -- 1ת 10688 [016008 008 -- | 3

 11 ב שהה 27

 6 ע



 זי ו ו 7

 א ₪ 1

 ריבד יבשוי לא שכשמ ךליו :ימלת תאו ןמיחא 1
 רשא בלכ רמאיו + רפס תירק .שכינפל ריבד שכשו 2

 הסכע תא ול יתתנו הדכלו רפס תירק תא הכי
 בלכ יחא זנק ןב לאינתע הדכליו : השאל יתב 3
 יהיו + השאל ותב הפכע תא ול ןתיו ונממ ןטקה 14

 חנצתו הדשה היבא תאמ לאשל והתיסתו האובב
 רמאתו !ךל המ בלכ זדל רמאיו רומחה לעמ 5

 התתנו ינתתנ בגנה ץרא כ" הכרב 77 הדבה "ול
 תאו תילע תלג תא בלכ הל ןחיו זכימ תלג יל

 ריעמ ולע השמ ןתח יניק ינבו : זריתחת תלג 6

 בגנב רשא הדוהי רבדמ הדוהי ינב תא םירמתה
 זרא קרדוהי ךליו : שעה זרא בשיו ךליו דרע ג7

 ומירחיו תפצ בשוי ינענכה תא וכיו ויחא ןועמש
 דכליו : קדמרח ריעה שכש תרא תצרקיו הדתוא 8

 תאו ןולקשא תאו הלובג תאו קרזע תא קרדוהי
 תא הוהי יהיו : הלובג תאו ןורקע תאו הלובג גט

 יבשי תא שירוהל אל יכ רהה תא שריו קרדוהי
 תרא בלכל 'ונתיו = + שכהל ."לורב בכר כ קטעה גב

 השלש תא םששמ שרויו השמ רבד רשאכ ןורבח

 1 'לארשי ינב ולאשו עשוהי .זרומ ירחא יהיו
 "הלחתב ינענכה לא ונל הלעי ימ רמאל הוהיב
 2 יתתנ הנה הלעי הדוהי הוהי רמאיו :וב שחלהל
 2 ויחא ןועמשל קרדוה' רמאיו : ודיב ץראה זרא
 ינא םכג 8 ינענכב המחלנו ילרגב יתא הלע
 4 זרדוהי רעיו + ןועמש ותא ךליו ךלרוגב ךתא
 קזבב זכוכיו סכדיב יזרפהו ינענכה תא הוהי ןתיו
 קזבב קזב ינדא תא ואצמיו : שיא םכיפלא תרשע
 סנו = + יזרפה תאו ינענכה תא וכיו וב ומחליו
 תא וצצקיו ותא וזחאיו וירחא ופדריו קזב ינדא
 7 ןכיעבש קזב ינדא רמאיו = | לילגרו ידי תרונהב
 ויה טכיצצקמ שכהילגרו ושכהידי .תרונהב .םיכלמ
 שלש ןכ יתישע רשאכ ינחלש זרחת זכיטקלמ
 8 ומחליו : שפש תמיו שכלשורי והאיביו שכיהלא יל
 יפל קדוכיו קדתוא ודכליו שכלשוריב הדוהי ינב
 9 ינב ודרי רחאו ! שאב וחלש ריעה זראו ברח
 : הלפשהו בגנהו רהה בשוי ינענכב טכחלהל הדוהי
 גס ששו ןורבחב בשויה ינענכה לרא קרדוהי ךליו
 זראו ישש זרא וכיו עברא תירק םכינפל ןורבח
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 אל םכירפאו : ושירוה אל שירוהו סמל ינענכה 29
 ינענכה בשיו רזגב בשויה ינענכה זרא שירוה

 ןורטק יבשוי תא שירוה אל ןולובז : רזגב וברקב 0
 : סמל ויהיו וברקב ינענכה בשיו ללהנ יבשוי תאו

 ןודיצ יבשוי תאו וכע יבשי תא שירוה אל רשא 1
 קיפא תאו קרבלח תאו ביזכא תאו בלחא תאו

 יבשוי ינענכה ברקב ירשאה בשיו : בחר תראו 2
 זרא שירוה תל ילתפנ :ושירוה אל יכ  ץראה 13

 ברקב בשיו תנע תיב יבשי תאו שמש תיב יבשי
 תנע תיבו שמש תיב יבשיו ץראה יבשי ינענכה

 הרהה ןד ינב תא ירמאה וצחליו : סמל שכהל ויה 4
 תבשל ירמאה לאויו : קמעל תדרל ונתנ אל יכ 5

 זריב די דבכתו םשכיבלעשבו ןוליאב פרח רהב
 זכיברקע הלעממ ירמאה לובגו : סמל ויהיו ףסוי 6

 :! קרלעמו עלסהמ

 / ל. וט 6

 51 ושירוה אל םכלשורי בשי יפוביה תאו !קנעה ינב
 זכלשוריב ןמינב ינב תא יסוביה בשיו ןמינב ינב
 22 תיב שכה כג ףסוי תיב ולעיו : הזה םויה דע
 23 ללא תיבב ףסוי תיב וריתיו : םפמע הוהיו ירא
 24 שיא זכירמשה ואריו : זול שכינפל ריעה שכשו
 אובטמ תא אנ ונארה ול ורמאיו ריעה ןמ אצוי

 2% ריעה אובמ תא זכאריו : דפח ךמע ונישעו ריעה
 לכ זראו שיאה תראו ברח יפל ריעה זרא וכיו
 26 ןביו שכיתחה ץרא שיאה ךליו + וחלש ותחפשמ
 : הזה כויה דע המש אוה זול המש ארקיו ריע
 27 היתונב תאו ןאש תיב תרא השנמ שירוה תלו
 זראו רוד בשי זראו ;דיתנב זראו ךנעת זראו
 זראו קדיתנב תאו שכעלבי יבשו' תראו קדיתונב
 זרבשל ינענכה לכאויו קדיתונב תאו ודגמ יבשוי
 28 תא םשיו לארשי קזח יכ יהיו + זראזה ץראב
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 לכא ופפאנ תצוהה רודה לכ שכגו : שעג רהל 0
 ועדי אל רשא םשכהירהא רחא רוד קיו ויתובא
 ! לארשיל השע רשא השעמה תא זםכגו הוהי תא

 ודבעיו קדוהי יניעב ערה תזרא לארשי ינב ושעיו זז
 זשכתובא יהלא הוהי תא ובזעיו : שילעבה זרא 2

 זכיהלא ירחא וכליו שכירצמ ץראמ כתוא איצומה
 ווחתשיו םכהיתוביבס רשא שימעה יהלאמ םירחא

 ודבעיו הוהי תא ובזעיו : הוהי תא ופעכיו םכהל 3
 *כארשיב קדוהי ףא רחיו + תרורתשעלו ללעבל 4

 דיב םשכרכמיו שכתוא ופשיו םיפש דיב םסנתיו

 ינפל רמעל דוע ולכי אצלו ביבסמ םכהיביוא

 זכב התיה הוהי די ואצי רשא לכב : םהיביוא 5

 זכהל הוהי עבשנ רשאכו הוהי רבד רשאכ הערל
 זכועישויו שכיטפש הוהי כקו + דאמ שכהל רציו 6
 יב ועמש אל זכהיטפש לא זכגו |: סכהיסש דימ 7

 ורפ שהל ווחתשיו שירחא שיהלא ירחא ונז
 תוצמ עמשל שכתובא וכלה רשא ךרדה ןמ רהמ

 סכיטפש שכהל הוהי םכיקה יכו : ןכ ושע אל הוהי 8

 .1 600 4 סט 6

 ז: | 0  םיכבה לא לגלגה ןמ הוהי ךאלמ לעיו
 לא זככתא איבאו שכירצממ שכתא הלעא רמאיו
 רפא אל רמאו םככיתבאל יתעבשנ רשא ץראה
 2 תירב ותרכת אל שכתאו :םכלועל שככתא יתירב
 תלו ןוצתת םכהיתוחבזמ תראזה ץראה יבשיל
 4 יתרמא זכגו : םכתישע תאז המ ילוקב םכתעמש
 שכידצל םפכל ויהו טככינפמ סכתוא שרגא הל
 4 ךאלמ רבדכ יהיו : שקומל בכל ויהי םכהיהלאו
 לכארשי ינב לכ לא זרלאה םכרבדה תא קדוהי
 שש וארקיו + וכו שכלוק תרא שעה ואשיו
 חלשיו : הוהיל שש וחבזיו שכיכב אוהה םכוקמה
 ותלחנל שיא לארשי ינב וכליו שכעה תא עשוהי
 7 לכ הוהי תא םשכעה ודבעיו :ץראה תא תשרל
 םכיט  וכיראה רשא וכינקזה ימי לכו עשוהי ימז
 קרוהי זרשעמ לכ תא ואר רשא עושוהי ירחא
 8 ןונ ןב עשוהי תמיו + לארשיל השע רשא לודגה
 9 ותוא ורבקיו :םכינש רשעו האמ ןב הוהי דבע
 ןופצמ סכירפא רהב סרח תנמתב ותלחנ 'לובגב
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 -- ה 70 -- םכ 101 -- ה טק.145 128.  ןוצותהת 42

 176. אלו -- א ,70. | ילוקב -- ו , 1: 3: 4, 77: 82,
-6 ,154,178,182 

 2. שרגא , 154- םכתוא . 30 --=- 3 \ 1. 77 990
 160, 174, 182, 224, 240, 246, 240: 253, 257, םבבינפמ --
 כבינפלמ 85: 93: 145: 149, 180, 182,187, 0 27: 260 ; קעותוס
 10/1 == םכהינפלמ 2 קהלי 128. | םבידצל ₪ םכדיצל

 קס -- םכידיצל 195, 224. | םבחיהלאו --ו טק 141. 113 -- םכהיהלאלו
 9. ויו -- היחי 70. | שקומל -- 1 77, 7-

 4. הוהי -- הוהי םכיהלאה 150 -- ינדא 4- םכירבדה ---
 תםכירבדה לכ 1,340. קזותגס 171 ; (0ע06 140 -- טק. 146[. 4

 לכ לא הלאה [גק.18: 112. לכ, 150. | ינב ,112 -- לג
 תרא ,י

 %. וארקיו -- ארקיו ץס,150. | אוהה -- אומה
.0 257 ,253 :250 :173 ,154 ,150 ,93 :80 

 6. שכעה -- שיא םכעה 198. | ובלו -- שיא ובליו 4
 שיא , 224-

 7. טכעה \ 168 -- טק,186 173, | עשוהי -- עושוהי 832

 (ס6 82; תטמס 164. | עושוהי -- עשוהי 4, 20, 21, 30, 70: 77; 2

155 ,154 ,150 ,128 ,112 ,100 ,99 :94 :93 :89 ,86 :84 

660 ,336 ,286 ,260 ,251 ,2%2 ,240 ,224 ,210 ,187 ,182 ,180 

 659 ו אלמ, 664 ; קצותוס 130 -- עו 0ק. 14" 2.  רשא --- וכיראה

 018 4. רשא 2%-- רשאו 77, 112, 8)1, 2%7, 260, 601, 602 ;

 תטתס 1. לב

 8. האמ -- תאמ 4.

 9. ותא 1. 3, 4, 10, 67, 77, 82, 84, 85, 89; 90, 93, 94, 2

 צס02,113,128, 144,150,154,155, 158,772,174, 59 176.

9 ,282 ,27 ,271 ,260,270 ,2%4,257 ,2% ,2%1 ,182,187,224 

 284,286. - תנמתב -- תונמתב 187.  םרח -- ברה 6 2

 06 35% -- כ 06 ר 178 -- הרס 477: 514, 597 : 1076 4
 540, 590, 612: 7% 24, 10 חרק. ףהב -- רהב פא חב 4--

 רהב רשא 2, ב, 180, 252 ; םטתס 176. | םכירפא -- רשא םכירפא
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 תא ועמשיה תעדל לארשי תא זכב תוסנל ויהיו 4
 ! קרשמ דיב שכתובא תא הוצ רשא הוהי תוצמ

 ירמאהו יתחה ינענכה ברקב ובשי ילארשי ינבו 5
 וכהל שכהיתונב תא וחקיו :יפוביהו יוחהו יזרפהו 6

 תא ודבעיו זכהינבל ונתנ שכהיתונב תאו שישנל
 יניעב ערה זרא 'לארשי ינב ושעיו ! םשהיהלא ל

 זרא ודבעיו םכהיהלא קדוה' תא וחכשיו קדוהי
 לארשיב הוהי ףא רחיו ! תורשאה תאו םסילעבה 8

 עכירהנ שכרא ךלמ םכיתעשר ןשוכ דיב סכרכמיו
 קדנמש םכיתעשר ןשוכ זרא "לארשי ינב ודבעיו

 הוהי םכקיו הוהי לא לארשי ינב וקעזיו : כינש ּפ
 זנק ןב לאינתע תא םכעישויו לארשי ינבל עישומ

 קרוהי חור וילע יהתו ! ונממ ןטקה בלכ יחא גס
 קדוה' ןתיו קרמחלמל אציו "לארשי זרא טפשיו

 לע ודי זעתו םכרא ךלמ סכיתעשר ןשוכ תא ודיב
 הנש זשכיעברא ץראה טקשתו : סכיתעשר ןשוכ ג
 תושעל לארשי ינב ופסיו ! זנק ןב לאינתע תמיו 2

 באומ ךלמ ןולגע תא 'הוהי קזחיו הוהי יניעב ערה

 ! קדוהי יניעב ערה זרא ושע יכ לע לארשי רע
 זרא ךיו ךליו קלמעו ןומע ינב זרא וילא ףסאיו

 ינב ודבעיו + שירמתה ריע זרא ושרייו "לארשי 4
 זררשע קרנומש באומ ךלמ ןולגע זרא 'רארשו

 0 ץ שפל 6,

 טכהיביא דימ ושכעישוהו טפשה שנע קדוהי ;דיהו
 ינפמ שכתקאנמ קדוהי שחנו יכ טפושה ימי רכ
 19 ובשי טפושה תומב היהו |: שכהיקחדו שכהיצחל

 טכירחא םשיהלא ירחא תכלל שכתובאמ ותיחשהו
 שכהיללעממ וליפה אל םכהל תוחתשהלו םכדבעל
 20 רמאיו לארשיב הוהי ףא רחיו : השקה םשככרדמו
 יתיוצ רשא יתירב .תא הזה יוגה ורבע רשא ןעו
 21 תל ינא םשכג : ילוקל ועמש קולו שתובא זרא

 . בזע רשא סכיוגה ןמ סכהינפמ שיא שירוהל ףיסוא
 22 "לארשי תרא סב זרוסנ ןעמל : זרמיו עשוהי
 רשאכ שב תכלל הוה' ךרד תא שכה כירמשה
 21 זכיוגה תא הוהי חנו ! אל שא םכתובא ורמש
 דיב זכנתנ קולו רהמ כשירוה יתלבל קדלאה
 : עשוהי

6-1. 

 + תא שב תוסנל הוהי חינה רשא זכיוגה זרלאו
 תומחלמ לכ תא ועדי אל רשא לכ תא לארשי
 2 ץכדמלל לארשי ינב תורד תעד ןעמל קר : ןענכ
 4 תשמח : ועדי אל םינפל רשא קר המחלמ
 בשי יוחהו ינדיצהו ינענכה "לכו שכיתשלפ ינרס
 ! תרמח אובל דע ןומרח רעב רהמ ןונבלה רה

 7 ב בז ₪ תם ע 0 א

 בשוי 77: 84, 85, 100, 112, 156, 175, 176, 20, 250 7

 260, 262, 264 -- יבשי 30,934. | רה -- רחב 187 -- רהה 22

 קצתס 70. | ןונבל 175. | ןומרח לעב , ָב. | דע קזוממס לע 93.

 אובל , 187 --ו , 12 ד

,4 271 ,270 ,264 ,262 ,260 :257 :253 ;249 ,246 224 

 4. זרופנל . 84 -- ו 4. | תרעדל 866. 246. = הוהי 7ס

 =- הוהי הוצ 30.  םכתבא 1, 4, 30: 70. 77. 4

1 ,250 ,240 ,240246 ,176,182,187 ,154,168,175 :150 

 253: 2%7: 260 4 דיב 018 4. /

 5. ברקב -- ץראב 93: 175 3: 016

 יוירפהו 70: 77: 89, 174, 260 4.
706% 

 6. םבהיתנב 3, 4, ,+1+1+1 +6
 249, 253, 260, 264, 270. | םבישנל -- םבישנל תא 4. | םכהיתנב

.257 ,253 ,251 ,249 187,246 175 ,154 ,113,150 :67.99 :30 :4 :2 
 260, 264, 270.  ונתנ -- ונתנ םבישנל שכהל 6.

 7. הוהי 1" , 195 -- םכהיהלא הוהי 198. | םבהיהולא 1.

 ן-רורשאה -- תורישאה 154 - תורתשעה 253 -- תודשאה 1 7

 8. םכרכמיו -- הוהי םפרכמיו 94. | םביתעשר -- (7) - - ךלמ

 ג 186 -- 25 187. תא --א טק.148 3. | הנומש לס, 4

 154, 2 םכינש =- הנש :

 9. לא ,192, 286.  ינבל עישומ טק. 138 140. | עישומ 55 77

 --ו.957. | םכעישויו לארשי ינבל , 85. | לארשי ינבל --- לארשיל

 176. | םבעישויו -- םםעישיו 20 101 175, 195,2%0 ---

 כעשויו 77, 150 -- ?ישויו 8ם. 11:ם. 4 ןוטקה 89, 112, 02

 יתחהו קענתס 42
 *ןחה 85: 9 2%3.  יסביהו

.4 ,264 

 10. המחלמל - - - שפשיו 18 זסז. | המחלמל -- ל גל טק. 7

 160. "טוב יל םכרא' ךלמ 8 7% שש - ךלמ
 םביתעשר , : :

 11. טוקשתו 70. = לאינתוע קוס סמ. | זנק - - תמי, ,1
 12. ופיסויו 4, 30: 85: 93, 0,1:4,172,174ְ99,100,112,144) 49

-- 286 ,284 ,3 ,282 ,270 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 ,251 ,251 

 ופיסיו 2, 70, 77, 82, 42 89, )4,102,113, ,% 139.

 155:171:175:176,178, 246, 270 ; קתגתס 1,110,168. הוהי ל"

 ו תא 2", 253, 257, 260, 262, 4. הוהי 2", 1.

 11. ףופאיו 174. | וילא -- וילע 2%2. | תא 1% ₪76 לא 8.

 קלמעו %% 130 -- קלמעוו 93. ושריו 1, 2, 4, 30, 70. 84, 9

210 0 ,224 ,174,187 ,168,172 ,108 ,112,114,149,150 

 253, 257, 260, 262 -- ושרויו 7. תרא

 14. ינב קזותס לוג 130.  הנמש

 94.99,100,ז12,128,144,150ו0 5,871

 224, 240, 240, 254, 287, 360, 262, דו, 282, 28. | הרשע טק.
 1 4 הנש --- םכינש

 אלו 77, 89. 93. 149. 150, 187,198 -= ול 5.
 18. יכו -- םכגו 40. | היהו םביטפש שכהל נק. 198 7.

 םביטפוש 85, 89, 154- טפושה 21, 85, 80, 93, 0 3
 173:174,182, 21. 257, 271 4 ' קתנמס 70. םםכעישוהו --י ,7-
 טפושה - - - דימ , 182. | םכהיביוא 2: 4. 77, 2 180, 0-
 טפושה -- 1 \ 3: 30: 84, 89, 92, 144, 150,168, 176, 187, 224, 4

 286 --ם (גק.ז46 זוג.  םכחני -- םכחניא 4. | םכהיצחול
 240 ; קזנמס 4 םכהיקחודו ץס, 240 ; קזומוס

 19. היהו -- היהוו 21.  שפשה 20, 70, 77, 82, 89, 93: 2

 144,150 :1%4,176,187,195,240  קתומס 172.  ובשי---םכחני יכ

 ובשי םכתקאנמ הוהי ץס --ובושי 84, 85, 83, 90,109

 1 28, 174, 180, 182, 195, 224, 252, םבתבאמ

 דד. 5%: 89: 90: 93: 99: 112, 113, 150 2 168, 182, 1897, 02

 246. 240, 21% 2534, 27, 260, 262, 264, 270, 27ֶד- | םםירחא 5

 240. | רוחתשהל 3, 187 -- תווחתשהלו 89, 149, 174, 226. 1
 2% -- תואחתשהלו 4. = אל -- אלו 1.77, 80, 259. | ולפה 7.
 םבהיללעמ 3 -- םבהילעממ 187, 297 --'\ 77. | 49 וליפה 48 יוגה

.174 215 20 .6011 

 20. רמאיו -- ורמאיו ףָב. | ורבע -- ודבע 210, ץ1000ץ

 הוה יוגה , ץס. | יתיוצ 55 154--יתוצ 264. | תא 2" קזנתס 215
 םכתבא 1, 4, 30, 70, 77, 85 89 93, 101, ,,%

 182,187, 224, 240, 246, 240, 251, 2%1, 2%7, 260. | ילוקל -- ו ,
 176, 227 -- ילקב 140, 150 154, 226 -- ילוקב 70, 187, 198, 4

 288, 602 ; קעננגס 1

 21. םכג -- םבגו 95, 01, 224. | ףיסא 111, 180, 224, 246, 2

 260,262. שירהל ץֶק, 1זג,224.  םבכינפמ 155. | עושוהי +
 תרומיו -

 22. [-רסנ 2%3, 2%7, 260 4

 שבירמשה 140. | םכב 2"-- הב 174,602 006 ז%0. - ורמש
 -- םכורמש 4. םבתבא 1, 40, 70, 77: 84: 89.03, 112, 1

12 ,251 ,250 ,240 ,246 ,240 .224 ,187 ,192 ,176 ,173:175 ,150 
.264 ,260 ,257 

 21. םבשירוה -- םכתולכ 224 תת

 םכירמושה 112, 254 == שה

 ז. הלא 84. | חיניה לד. | לכ וא לארשי תא םכב טק. 36
 | םבב -- םבהב 153. | רשא לכ תא ₪. 46 זֶלָג. | לכ תא 1
 70. | אל ,90,210,224. תא 25--לא 270.  תמחלמ 71.

 2. תרעד .93.  רורוד 2, 30, 70, 85, 89, 4
 154, 174, 182, 240, 240, 251, 253, 2%7, 260, 262, 264 -- תרוד

 4.77.  םבינפל רשא קר ₪2.188 110. קר ,187. | שבינפל אל
4 ₪ 

 2. ינדצהו 4: 84, 85: 89, 149, 154, 173, 1789 -- ינודיצהו

 176,187,2ף0 ; קזנחס 168 --- 'נודצהו 93; 253: 257; 269 4.
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 (0 4 7 זז

 טלמיו םיליפפה עזרא רבע תוהו סהמהמתה
 רהב רפושב עקתיו ואובב יהיו = : קרתריעשה 7

 תצוהו רהה ןמ "-לארשי ינב ומע ודריו םבירפא
 הוהי ןתנ יכ ירחא ופדר םכהלא רמאיו + םםהינפל 8

 וירחא ודריו םככדיב באומ :תרא םשכיביא זרא
 ונתנ תצלו באומל ןדריה תרורבעמ זרא ודכליו

 תרשעכ איהה תעב באומ תא וכיו :רבעל שיא 20
 טלמנ אלו ליח שיא 'רכו ןמש לכ שיא םיפלא

 לארשי די תחת אוהה זכויב .באומ ענכתו - + שיא ס
 רגמש היה וירחאו + הנש םכינומש ץראה טקשתו
 דמלמב שיא תואמ שש זכיתשלפ תא ךיו תנע ןב

 ; ללארשי תא אוה כג עשווו רקבה |

 6 0 ל.

 דוהאו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו

 רשא ןענכ ךלמ ןיבי דיב קדוה' שרכמו + תרמ 2
 תשרחב בשיי אוהו ארפיס ואבצ רשו רוצחב ךלמ

 עשת כ קדוהי לא לארשי ינב וקעציו :  שיוגה 3
 לארשי ינב תא ץחל אוהו ול רזרב בכר תואמ -
 קראיבנ הדשא הרובדו + קדנש םכירשע קרקזחב 4

 תרעב לרארשי זרא קרטפש איה זרודיפל תרשא
 ןיב קררובד רמת ערחת תרבשו איהו : שהה 5

 ינב הילא ולעיו סכירפא רהב לא תיב ןיבו המרה

 6 60 ל. ץש םופ 6.

 < 1% חוהי קיו הוהי לא לארשי ינב וקעזיו =! ץדנש
 שיא ינימ'ה ןב ארג ןב דוהא תא עישומ שכהל
 ;דחנמ ודיב ללארשי ינב וחלשיו ונימי די רטא
 16 קדלו ברח דוהא ול שעיו !באומ ךלמ ןולגעל
 וידמל תחתמ התא רגחיו הכרא דמג תויפ ינש
 17 ךלמ ןולגעל החנמה תא ברקיו : :ונימי ךרו לע
 ז8 הלכ רשאכ יהיו : ראמ אירב שיא ןולגעו באומ
 יאשנ שעה תרא חלשיו קרחנמה .תרא בירקהל
 19 לגלגה תא רשא םכיליפפה ןמ בש אוהו + החנמה
 ואציו פה רמאיו ךלמה ךילא יל רתס רבד רמאיו
 20 אוהו וילא אב דוהאו : וילע שכידמעה לכ וילעמ
 דוהא .רמאיו ודבל ול רשא הרקמה תילעב בשי
 21 חלשיו : אפכה לעמ שכקיו ךילא יל שכיהלא רבד
 ךרי ללעמ ברחה תא חקיו ולאמש די תא דוהא
 22 רחא בצנה םשג תו !ונטבב קדעקתיו ונימי
 ףלש קול יכ בהלה דעב בלחה רגפיו בהלה
 21 דוהא תצצו : הדנדשרפה תצצו ונטבמ ברחה
 ; ללענו ודעב קדילעה זרותלד רגפיו הנורדסמה
 24 הילעה תותלד הנהו ואריו ואב וידבעו אצי אוהו
 רדחב וילגר תא אוה ךיפמ ךא ורמאיו תרולעני
 2% חתפ ונניא קדנהו שוב דע וליחיו + קדרקמה
 הנהו וחתפיו חתפמה תא וחקיו הילעה תותלד
 26 דע טלמנ דוהאו : תרמ קדצרא לרפנ םכהינרא

 צה תז ₪ פא 0 א 4

 --דר ק.:ג8 1ַזָג.  וירחא ,168. תרבעמ 44, ד. אלו 51.

 רובעל 3, 85, 89,112,174, 2%0, 2%1, 247, 260, 264: קונוס .
 4 םככדיב 38 וירחאו ססתג. 21 (טק. 9. 4

 29. איהה תעב ,180. | איהה --אוהה 20, 21, 80.01,

 145,182,187, 224, 240. שיא 1", 114.  לבכ--שיא לכ 6
 17764 לכו -- ו \ 2. אלו -- ו , 130,155; 4

 20, 30. ענבתו + שיא -- ענכתו תא וכיו : רבעל שיא
 39. םכויב -- תעב 8, 102, 160, 224, 240, 240, 288 ; קזותוס 4

 אוהה -- איהה 3, 102; 160, 240, 288 ; קזנתס 4 סוקשתו 2

 174.187. | ץראה ,40. | םבינמש 1, 3, 30, 70, 77: 84, 89: 2
19 ,270 ,251 ,224 ,182,187 ,178 ,158 ,150 ,128 ,112 ,100 ,99 

 279, 282, 28, 284, 280 ; עןנתס

 31. היה -- אב לס. | תרא . 253. | םבכיתשלפהזאז 7
 260. | שש -- שלש 251. | שיא , 4. | עשיו סֶס,240.  .אוה ,

 תרא

 1. ופסיו -- דוע ופיפיו 227 -- ופיסויו 4, 21, 30. 77. 8%, 3, 90
 100,112,174,178, 249, 2ף7, 262 -- ופסויו 70, 187 -- ופיסיו 2

,1 144,150 ,128 ,94.101,113,114 :54 :2 

 176ו 224, 246, 253: 260, 264, 271, 282, 28, 286 ; קעותוס 168 ;

4 10766 

 2. .רוצחב -- כ , 150. - .בשי 30, 70, 82, )3, 0, 100, 144, 4

 158,172: 174, 176,182, 240, 2%3, 257, 4. תרשווחב
4 ,;2%1 

 2.. קעזיג 174- הוקי לא ,. 76. ...יכ ,129- \ בכח 50 ל
 -- הל [ס66 155. ינב 2", 187, 253, 257, 6.

 4. הרבדו 4, 40, 100, 107, 154, 226, 253, 260. | האיבנה 72.

 תודיפל תשא , 95. | רדיפל 4, 40, 80,100,107,110.114,154ע
 253, 200, 270. - איה -- איהו 1, 18, 10, 706, 80, 93: 95, 106,107

,224 .196 ,182 ,160,177 ,151,158 ,150 ,146 136 ,111,120 

 227, 244, 246, 253, 2%7, 260, 288, 601, 602 ; קנותס 168,

 22% ' סנו 155 -- אוהו 187, !0066 100 -- אוה 254, קצותוס 4.
 הטפוש 168. איהה --איההה קצגפס 7ס -- אוהה 1, 2 3 1

 100,113,136,154,176,196, 22, 260 ; קזותס :
 5. איהו -- אוהו 145. | תבשי 1, 2, 3, 4, 18, 30, 50, 76, 80, 2

,5 ,10 ,108 ,107 ,101 ,100 99 :94 :93 :89 
,240 ,224 ,223 ,180,187 ,176 ,173 :155 ,154 :151 ,150 ,136 

 240: 253, 2%7, 260, 294: תטחס 4 רמות 76, 80, 2

 196, 4. הרובד -- ו \ 2: 4, 30; 82, 8%, 100, 107,

 120,136,1%0,154, 168,105, 249, 250, 253, 260, 270 -- תרובד

 2893.  ןיבו--ו ; 1.  לאתיב 5
 177:197.105, 221, 224, 244, 260, 264. | ולעו -- ואביו 198,

 ינב . 95- |

 התריעשה - * . 67, 94,158 -- התריעשה תא

 ןבייקה לס ל ינוח
 וריב .החנמ < 2

 זף- לא 06 תא 67. תא ,4

 לק: רפיח 2,224, 220, .ינב 27 21
 2%7, 260, 264. | ןולגעל = ןולעבל 70.

 16. הלו -- ו \ 40. | ינש -- יתש 30, 70, 8%: 93: 09 6
0 271 ,2%0,.2%7 ,220 ,224 ,175 ,174 ,168 150 ,149 :14% 

 281 0, 288, 601, 602 ;. (0156 21; מטס עדס 196. "המופ יקל

 93,2ף1.  הכרא (0:6 עברא - רוגחיו 21, 70,144.  התוא

2 ,,,,ָ ,144 :110,139 ,102 ,101 ,70 ,67 ,21 ,20 

 210, 246, 270, 2881, 28 059 2 : קנס 4.

 17. תרא -- התא 84. | ןולגעל -- ןולגעו 7.
 1-1 23 יאשנ םבעה , 4. יאשונ 77.

 19. אוהו -- אהו 257. | םבילפפה 224. יל , 100. | וילעמ 6
 ונילעמ 0. םכידמועה לס, 112, 174, 180, 187, 263, 257, 4

 20. דוהיאו 14 בשתי = ק דב '8מב 035 2 2 1 800002

 תוילעב 187 -- תיילעב ף3,113, 251- - רמאיו 55 257. | דוהא
 רבד , 21. | שכיהלא טק.141. 173. יל .178,187.." ךילא , 651

 -- ךלמה ךילא 150. = לעמ -- ילעמ 5-
 21. ברחה תא -- ברחה דוהא תא 999. = היעקתיו 9.

 22. (201ה. טק. 4. 4. אביו -- אוביו 176 -- אבו 1.
 = בלחה , 84 -- ברחה קתותס 2.4: תטמס 1--

 בהלה 17. הנודשהפה 84,172,173, 179: 240; 2

 223. הנרדסמה 3: 4, 30, 70:77: 84: 85, 89. 90: 935 2
 150,154,158,182, 224, 2% 202, 270, 271, 282, 284 ---  קעותוס

 ₪ 2. - רונפיו 174. | תתלל 4
 24. תותלד -- תותלב 187. = הילעה ,

 זז 25 1742/25 15.27 07 תול אענ 21 -- תלוענ 93,154.  ךא ,6

 אוה ךיפמ -- אוה ךיפמ אוה 21. = ךיפמ -- ' ; 246, = תא ,
 6%0 2. | רדחב -- רצחב 176. | הרקמה -- הרקמב 7.

 5 ולחיו 3, 4: 30. 84, 89, 180, 22%, 270. | דע -- וע 5.

 שב ינוב , הו 2 וניניא 70, 154, 0. חתופ 30 2
 3,100,113, 246, 250, 251, 270 : קזנתס תותלר , 70 --

 לו, חתפמ 6. םבהינודא 30, 70, 80, 174-
 לפונ לֶד, 174. - הצרא ,168 -- צרא טק. 86 ף0 -- המש 27-
 26. דוהיאו 187. | שכהמהמתה -- םבכההמתה 70. | םכילספה ז

 -- םבליספה 4.

76 

 תולוענ 1, ץס 2

 27. ואבב 1, 2, 4, 70, 84, 85, 80; 93: 94, 99, 101, 2 10.

204 ,202 ,260 ,257 ,253 ,2%1 ,240 ,187,224 ,154,158,176,182 

 270 -- ואובכ 150.  עקתיו -- עקשיו 182.  רפשב ֶָק- א אוחו --

 אוהה 4.
 28. כהילא 20, 30, 70, 77, 82, 85. 80, 112; 174, 197, 52 9

 262 : קמתגס 113,1%%. | םבכיביוא 70, 77, 284, 286.  באומ תא
 4253. תרא 27-- תאו 4.  ודריו -- ופדרו 195 -- וכליו 2



 6. זצו %7

 רשא זכויה הז יכ שוקיקרב לא הרבד רמאתו 4

 ךינפל אצי הוהי אלה .ךדיב ארסיס תא הוהי ןתנ

 ! וירחא שיא םכיפלא תרשעו רובת רהמ קרב דריו

 לכ תאו בכרה לכ תואו ארפיס תא הוהי שהיו

 ללעמ ארפיס דריו קרב ינפל ברח יפל ?דנחמה

 בכרה ירחא ףדר קרבו |: וילגרב סניו הבכרמה 6

 הנחמ לכ לפיו יוגה תשרח דע הנחמה ירחאו

 ארסיסו !דחא דע ראשנ אל ברח יפל ארסיס גל

 יכ יניקה רבח תרשא רעי רהא רא וילגרב סנ

 : יניקה רבח תיב ןיבו רוצח ךלמ ןיבי ןיב שכולש

 קררופ וילא רמאתו ארסיפ זרארקל 'רעי אצתו 8

 הלהאה הילא רסיו ארית לא ילא ;ררוס ינדא

 טעמ אנ יניקשה הילא רמאיו : הכימשב והסכתו ג9

 והקשתו בלחה דואנ תא חתפתו יתמצ יכ שםימ
 היהו להאה חתפ דמע הילא רמאיו + והסכתו 20

 תרמאו שיא הפ שיה רמאו ךלאשו אבי שיא כא

 'להאה דתי תרא רבח תרשא 'רעי חקתו : יא 21

 טאלב וילא אובתו קרדיב תרבקמה תרא זכשתו

 56 10 א 4.

 13. קעויו -- קאעז) 1. תא !טק.זג8 128. לכ תאו -- לכו 4.

 לכ 196,'2. | תרשורהמ 80,174, 246, 2%1.  םביוגה 0.
 לא -- דע 1% 99: 27- ןשיק 80, 155, 253, 7-

 14. הרבד \ 1 -- הרובד 3, 20, 50, 76, 77, %

7 ,177 6 150,151,173 ,120,136 ,128 ,12% ,10 

 190, 224, 240. 244. 260, 204, 150; 695. | יכ ; 3
 ארסיס = אריסס 257. = ךידיב 12%. = דריו --- אלה גת. 4" 4

 אלה -- אולה 151,178 -- הז יכ םכוק אלה 7.
 15. םבהיו -- סהיו 187 קנווס 84. | תאו 17--ו 187.  בכרה

 -- ארסי 18. לכ 2", 136.  .ארסיפ -- (10) < - תאו ,2

 וילגהב -- ילגרב 88.1:ף.

 16. ירחא -- ירחאו ארפיפ ירחא לס. | ברח - - - - לפיו , 6.

 לופיו 112, 262, 271, 278, 270, 282, 281, 6, 292. ל

 אל -- אלו 109. | .ראשנ -- םבהב ראשנ
 124 הע ל 3

 17. להא -- דעומ להא 107. | .לעי 0.136 144. תשא לעי -=

 תשא לעי תשא 76.  ינקח 21, 76, 77: 899, 1 14

 182,195: 254, 257; 260. - ךלמ ןיבי , 109. = = ןיבי -- ןיבו
 רצה 196:,95 -- רופח 129. | תיב 86160 14% -- , 80.  ךבח 2%--

 רבחא 1:00.  ינקה 76, 77: 89, 95.109.150,1%1,174,182,זָסֶב,
.0 ,257 :253 :246 

 18. ארפיס תרארקל לעי אצתו -- ארפיס ףדר קרב הנהו אצתו

 ותארקל לעי אצתו :סְק. | ינדא הרוס וילא גק.ז4- וילא ,

 1סֶק,1זג. הרוס גז". 77. | ינדא -- ינודא 125, 257 : קזותס

 ארית -- ארי טק, 8. 128. | והיסכתו 18.77.155. | הכימשב =
 הכימסב 89, קוס 0% -- הכימשב הטימשב 74.

 19. 00. 25 130. | הילא -- חתפ דמע הילא 76. | .רמאיו =
 רמאתו 129 --' !טק.188 128.  יניקשה -- ינקשה 95, 100,1%0 --

 יני (םק.ע84. ז:40. | םכימ , 78. "יתמצ --י \ 77 -- יתאמצ 1

5% ,106 ,100 ,99 ,94 :03 ,0( 80 ,82 ,80 ,70 ,67 ,30 ,20 ,18 4 

 ז 011. ,ָ,,,,,,,,, שב

6 ,223 .191,196 ,180 ,154.155.158.171,173,176,177,178 

,136 ,300 ,204 ,264 ,262 ,260 ,257 ,251 ,246 ,240 ,227 

 659 "א רסח, 664, 666, 68% -- יתימצ 187, 10186 4.  דואנ -- א

9 ,85 82 ,80 ,70 ,30 ( - 204 :257 :244 ;108 :95 :50 
 100,106, 10, ז1ז,ז74',170,173,12,12%, 27 1

 224, 226, 227, 251, 260, 359 -- דאונ 77, 249 -- !א (טק.עג\ 8

 -- דו טק. ג 130. - הקשתו 86 -- והיקשתו והסכתו ,

 84 -- והיפכתו 18." 19, 20. הילא - - (12) - - יניקשה , זס.
 20. רמאיו -- יו טק. 36. 2. דוזמע 125,129: 257,

 להואה 2%7: | םכא שיא ₪ ףפ- | שיא , 125,180. | אבי -- אובי
 2; 4 20.101,113,114,130,1ף6,162,172, 210,663 -- אא בי

 ף0 -- אבי םבכא 198. = ךלאשו ₪ ךלשאו 155. | רמאו -- רמאיו
 17. הפ שיה -- שי 6. תררמאו -- תה ,,

 7. לעי , 0. רבח -- יניקה רבח 70,111 -- ינקה רבח ו.

 תרבקמה -- ה ; 80. = הדיב -- אדיב 136. | אבתו ז, 21, 0,
,"100 ,108 ,107 ,106 ,5 ,94 ,93 ,59 ,85 ,82 .50 ,77 .70 

 1ו136,150,151,154,171,176,3,12%, 177, 178,189, 7, 159

 196, 198, 221, 224, 226, 240, 244, 2%0, 2ף1, 2%2, 253, 2567, 4

 292, 294- טאלב -- א ,\ 1 4, 18, 21, 70, 76, 77: 50 85, 95%

 | הק ופ ד 6.

 < הנחמה 93: 95 1

 ןולא \

 6 זו

 6 ןב קרבל קגרקתו חלשתו !  טפשמל -רארשי
 קדוצ תגלה .וילא רמאתו ילתפנ שדקמ שכעניבא
 תחקלו רובח רהב תכשמו ךל לארשי יהלא הוהי
 ! ןולבז ינבמו ילתפנ ינבמ שיא שכיפלא תרשע ךמע

 7 רש תורסיס זרא ןושיק ללחנ 'רא ךילא יתכשמו
 : ךדיב והיתתנו ונומה תאו ובכר תאו ןיבי אבצ
 8 םשכאו יתכלהו ימע יכלת שמא קרב קדילא רמאיו
 9 ךמע ךלא ךלה רמאתו :ךלא אל ימע יכלת אל
 .רשא ךרדה לע ךתראפת קדיהת אל יכ ספא
 = .ארסיס תא הוהי רכמי השא דיב יכ ךלוה התא
 זס קעזיו ! קדשדק קרב שע ךלתו ;דרובד םכקתו
 וילגרב ללעיו קדשדק ילתפנ תאו ןלובז תא קרב
 זז יניקה רבחו : הרובד ומע לעתו שיא יפלא תרשע
 דע ולהא טיו קדשמ ןתח בבח ינבמ ןיקמ דרפנ
 12 ארסיסל ודגו :!שדק תרא רשא םכינעצב ןולא

 13 ארסיס קעזיו ! רובת רה טכעניבא ןב קרב הלע יכ
 לכ תאו לורב בכר זרואמ עשת ובכר לכ זרא
 : ןושיק לחנ לא כיוגה תשרחמ ותא רשא םשכעה

 צב זז 2

 6. םכעניבא -- םכעוניבא 21, 0, 80, 106, ,1
 126,120, 136, 150, 174, 177, 197, 196, 246, 294 -- םכעונבא לד.

 שדקו 6. וילא -- ול 71. אולה 3, 101, 102, 114, 279: 2

 286. | רובת , ץס -- טק.14. 130. . תרשע -- ת 158. שיא
 70. = ינבמ -- כשמו ךל לארשי ינבמ 21. ינבמו ילתפנ ,-
 ןולבז --ו.6 -- ןלובז זנ 20 2:4, 21, 10, 0, 70, 77, 80 82,

,,,,ָָ, ,10 ,107 ,94 :80:93 
2109 :196 ,195 ,187 ,182 ,177 ,173:174,175 ,158,160 ,155 

2 ,204 ,288 ,286 ,284 ,283 ,282 ,27 ,271 ,270 :257 :253 ,244 

 -- ןול ג0.14: 128 --)ל גת, 4
 ל. ןשיק 4.177. | ןיבי -- ןיבי רוצה ל6. = ראו 1"--ו
8 ,282 ,262 ,224 ,223 ,187 :177 :176 .175 :173 :155 ,150 ,50 

 202, 204, 601.  ונמה ז,18.174,264.  והיתתנו -- והיתנו 1.

 ךידיב 21, 77. 112, 260, 262, 271, 278, 282, 288 ; קזוס

 8. כא -- לא 187. ימע -- - יתכלהו ל ד. א יתכלהו --ךלא
 6%08.  םבאו--ו , 196 244.  ךלא -- ךילא 77 --א טק." 0
 9. ךולה 108,112, 120, 150, 174, 224, 228, 252,204- אלה 00.

 ךלא -- ךילא 77 -- ךלי 79. | היהת , 21,111. | ךלוה -- ו
 20, 70, 76 85: 93, 107, 108, 10ְס, זז, 136, 154, 176,191 2

 240, 246, 262 -- שקבמ 227. - רוכמי 70, 77: 9 9

 154: 253, 257,260. | תרא ;244. | הרובד -
 1ס0,107,111,112,112, 154,182, 101, 226, 240, 240, 250, 2

 257, 260 -- ארובד 187. | ךלתו קזגמס ךליו 252.  םכע 215 4
 זס. ןלובז--ו , לס -- ןולבז 82, 101, 107, 224, 249 -- ןולובז

 השדק , 17ָל.- | לעיו ,185. | יפלא -- םביפלא 7

 253, 260, 00 ; קנומס 77,12%. - הרבד 2, 4: 30 95: 02
.4 250 240 ,195 ,101 ,182 :176 ,107,120 

 ז1. ינקה 70. 77, 80, 89, 95: 99, 10 5, ָ,,77

 182,197, 105: 246, 253, 257, + ינבמ צוומס ינפמ 4

 בבוח 4, 70, 77: 80. 82, 84, 8%, 80 ף, 101, 10, 114, 125, 2

1 ,2602 ,253 ,252 ,251 ,223,244 :182,187,191,195 :176,177 

 סחממס 1. | ןתוה 89,126,182, 261. - ולהא -- הלהא 10,070
 111,150,151,177: 244, 252 ג (סתו6 ףס -- [1ק.ז88 20

 2027-= ןוליא 4, 20, 21, 70, 77, 82, 95, 8 )), 106 4 4 1%

2 ,105 ,182 ,176 :175 ,174 ,172 1552 ,154 1502 ,149 ,129,130 

20229 ,286 ,28 ,282 ,27 ,278 ,264 ,202 ,260 ,2%7 ,263 ,2%62 ,242 

 גסס -- ןו [0ק. 25 128 -- ןליא )5. | םבינעצב -- םכיננעצב 2
,109 ,108 ,107 ,106 ;9 :95 :93 :80 .80 ,76 ,70 ,50 ,20 ,18 

 גודו ד25,ד20,36. 45 140נ 101, 1530 195: 174, 176

,204 ,4 271 ,270 ,204 ,260 ,2% ,21 ,260 ,246 ,227 ,220 ,223 

 6%9'ק: קמתגס 1,100,128,177,252 -- םכינעצב ננעצב 8.

 12. ודיניו 2נ 3: 4, 18, 21, 60, 70, 76, 77, 80; 82, 84, 85, 9%

,,, ,10810 ,107 ,102,106 ,100 99 :95 :993 

,1600 ,155 ,154 ,151 ,12%,128,120,136,150 

,246 ,244 ,224 ,223 ,196 ,176,177,178.182,187,101,10% 

1 ,204 ,202 ,288 ,283 ,282 27 ;278 :271 :257 :253 253 20 

 602 ; קזותוס 20. | קרב 0.288 155. רה םכעני טק. דג 4

 םכעניבא -- םכעוניבא 18, 70, 77, 0, 9. ו 2

 136,150, 174, 177, 187, 196, 20, 21, 297, 204-- םםעונבא 4.

 רה -- רהב 30,187. | רבת 5. .
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 זרנע ןב רגמש ימיב 6
 תרוחרא ולדח לעי ימיב

 ! תולקלקע תוחרא וכלי תוביתנ יכלהו |

 ולדה לארשיב ןוזרפ ולדח ל
 קדרובד יתמקש' דע
 ! ללארשיב כא יתמקש

 זכישדח םשכיהלא רחבי 8

 םכירעש שחל זא

 חמרו קדארי םכא ןגמ
 ! לארשיב ףלא םכיעבראב

 יכארשי יקקוחל יבל 9
 ! קדוה' :נכרב שעב םיבדנתמה

 ;רורחצ תונתא יבכר ל 86
 ןידמ לע יבשי

 ! וחיש ךרד לע יכלהו

 וכיבאשמ ןיב םשכיצצחמ לוקמ 11

 הוהי תוקדצ וגתי שסכש
 לכארשיב ונוזרפ תקדצ
 ! הוהי שפע טכירעשל ודרי זא

 הרובד ירוע ירוע 12
 ריש ירבד ירוע ירוע
 ! םכעניבא ןב ךיבש הבשו קרב םכוק

 םכע םכירידאל דירש דרי זא 12

 2508 סגךצ ן שו ₪

 קצוהו ץראב חנצתו ותקרב דתיה קרא עקתתו
 22 ארסיס תא ףדר קרב הנהו ! תמיו ףעיו םכדרנ
 תרא ךאראו ךל ול רמאתו ותארקל 'לעי תצצתו
 ארסיפ הנהו הילא אביו שקבמ התא רשא שיאה
 23 זכויב זכיהלא ענכיו :  ותקרב דתיהו זרמ רפנ

 : 'כארשי ינב ינפל ןענכ ךלמ ןיבי זרא צוהה
 24 ךלמ ןיבי לע קרשקו ךולה לארשי ינב די ךלתו
 : ןענכ ךלמ ןיבי תא ותירכה רשא דע ןענכ

 ו

 1 תוהה כויב כעניבא ןב קרבו קדרובד רשתו
 : רמאל

 2 לארשיב תרוערפ ערפב

 ! ;דוה וכרב שכע בדנתהב
 50 זכינזר וניזאה םכיבכלמ ועמש
 קררישא יכנא הוהיל יכנא
 : לארשי יהלא הוהיל רמזא

 4 .ריעשמ ךתאצב קדוהי
 ושכודא הרדשמ ךדעצב

 ופטנ שימש שכג השער ץרא

 : זכימ ופטנ שכיבע םכג

 5 קרוהי ינפמ ולזנ שכירה
 ! לארשי יהלא הוהי ינפמ יניס הז

 + ג זז ₪ עפ 10 א 4

 249, 251, 253: 257, 260. - יתמקש 2%-= יתמקש דע 6.

 8. 01. ,4 םבישדח (סזז6 םכישדחמ 4. םכחל זא

 םכירעש ,\ 248. | זא --זע 93 -- דע 32%. | ןגמ -- ןגמ םכיהלא
 549 -- ןגמ אוה 5%4 -- אוה ןגמ 109. | האר* םכא חמרו < 2.

 חמרו -- חמורו 80,187, 226, 01 -- | ;76.375 -- ,7-
 םכיעבראב -- םכיעברא אב 206. | ףלא --ףלא הנש סב. לארשיב

 -=- לארשיא לס -- שיב טק. 14: 4
 9: יקקהל 1, 20, 21, 30.70, 76, 77: 590. 9 9%

 95: 99, 100,10ְק, 10,110 ,,,,,,,,,, 12

2-59 4 187,191 ,158,170,172,173.174,176:177,182 

 227, 228, 244, 2%3, 2%7, 200, 4 24 םבעב , 109 --- .םכע

 הוהי -- הוהי תא +.

 9, 10. יבשי - -- - וכרב 0.14

 10. יבכור 76. = תונתא -- ו , ,,, 7
 129: 244, 246, 250, 685 ; קזנמס 128 -- תונותא 70: 77: 94:

 107,112,140, 170,178, 294 -- תנותא תותצ הבה

 19: 85, 120, 168. 195, 246, 250 -- תרוחצ 86, 110,176-- תורוחצ

--100,1%4 0186) 204 ,106 42 .1099 :99 ,89 .76 

 תורוחע 3. יבשוי 99, 136. 172, 174, 250, 262, 4. ןידימ

 335. יכלהו -- ו \ 86 93,100, 224, 244 -- 'בלוהו
 113,171,177,250,2%7,260 ; קזותס 67. לע 4

 11. לוקמ 6 לכמ 178 -- לוקמקמ 148. | ןיב--יו 4
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 187,191,195,199, 218, 227, 257, 48%: 560, 570 ; םטמס 4.
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0 ,271 ,262 ,253 ;240 ,224 ,187,191 2,, 1744 
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 :ס0. | ונוזרפ -- ונורפ 1, 4, 19, 77, 160, 20%, 223, 108, 360, 1
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 קז1זהס .)

 12. הרבד 2, 4, 70, 80, 100, ,,,,2 ו

 246, 253.  ירוע ירוע הרובד , 30. | היבשו 80. | ךיבש ₪ ךביש

 206 -- ךיבש זתרא 10. | ןב --ןיב 174 -- םכע 494 -- םכולדנ

 ןב בל יקקח 6:1 --ןב קרב 129. | םםעוניבא 19, 7,
% ,284 ,283 ,282 ,270 ,278 .106 ,174 ,156,170 ,190 ,100,136 

 294 -- םבעונבא 7.

 13. דרי קזותוס ודרי קס. | דירש -- עשל דירש 4. | םכירידאל
 דירש < 76. | ,הוה* , 129. | ,יל- - - - דירש , 84. . םכירידאל --
 םכירדאל 7. םכירובגב - ו, 4, ,,6

 -- םכירוביגב 76, 107,196 -- םכירביגב 4

 " 16 תו.

 :0ְל,וזז,116,1%0,151,15%56.174, 177, 182) 187, 106, 221,
 226, 227, 251, 257, 260, 288, 24, 602 -- טילב קנווס 4

 ותקרב = ותרקב םצנעגס 0. חנצתו -- נ , 1 -- ענצתו 7-.

 ץראב -- ץראה 1. [-רומיו 6.

 22. ףדור ז26, 196, 7. אצתו -- אבתו 224. | אוביו

 162; (סצ6 ז00 -- אא ביו 82. ' לפונ 77:1256), 27. תמ , 6.

 23. ןיבי -- ןבי 150 -- ןיכי :00. | .ןענכ -- רוצח 1. ינפפ 6.

 23, 24. ןענכ - - ( זז ) - - ינפל , 4.
 24. רי, 107,187. ךולה -- ו \ 21, 10, 50, 80, 99, 0/9
 113,125,128,154,182,187,246,260. השקו , 224. לע קנתוס

 דע 3. - ץבי ספ. - דע --לע 148-- 109. רשא
 ותירכה -- ותורכה 187 -- ותירכיה 12. = ןיבי , 129 -- ןיבי א 5

 -- ןיכי 109. | ךלמ 2"-- ךלמ לע 6.

 ז. הרבד 1: 1: 4.19, 21, 70, 70, 100, 107, 1, 12

 154,155,170, 250, 253, 260, 262, 278, 202 ; קענמס 4.
 םכעוניבא 18, 77, 80, 93, 10, 108, 100 125, 120, 136, 150 2

.24 ,202 ,286 ,284 ,2844 ,282 ,279 ,278 27 13 246 ,177,187 

 רמאל אוהה בויב , ל7.
 2. עורפב 20, 80, 84, 85,93,106, 109,125,120, , 2

 174,177, 182,195, 196, 224, 287, 294. | תוערפ --יר ,%
 1%1,170,257,260. | םכע ,3.- | הוהי תא 0.

 2. וניזאהו 76, 80, 7- םכינזור 19, 21, 76, 80, 8

 106, 111,113, 12%, 11, 14, 175,106, 262, יכנא הוהיל
 95: 109: 387, 4- יכנא 2" 220, 212, 367 -- 2185 +

 הרישא , 366, 4.
 4. ךתאצב -- ךדעצב ךתאצב 4.

 ךרעפסב 262. | םכודא --ו. 100,178. | ץרא [טע. 8 +

 השער \ 93- םבכנג :%--ףא ופטנ - - ופשנ , 0.

 םכיבע כג ,6- םכג 2"-- ףא 0.

 5. ולזנ -- םכולמ 196. | הוהי ו, 4
 הוהי - - הז פנפ

 6. ימיב ג"<- ימב 68%. = לעי ימיב , 76. | ולדח -- ולצח 0.
 תוחרא -- ו. 93, 178 -- תחרוא 77 -- תוחרוא 120. | < - יכלהו
 תוחרא , 80,195. וכלי תוביתנ יכלהו , 100. = יכלהו ₪ יכלוה 6
 -- ו 160,160, 177, 224, 228, 288 -- יכלוהו 4, 10, 60 4
7 .253 ,2%1 ,227 ,226 ,187 ,182 ,174 ,155 ,112,11.136,139 

 ריעשמ , 70. | ךדעצב --

 ופטנ

 ינפמ יניס הז ,45-

 260, 262, 278, 27, 282, 284, 284, 286, 202, 204. | 1"רביתנ 4

 177. תרוחרא , 136 -- | , 18, 20 -- תחרוא 77 -- תוחרוא

 196. | תרולקלקע -- ו , 7.
 7. ןוורפ --- תוזרפ 107, קונתס 32 ; (סת6 218. יתמקש הרובד
 4 79 הרבד 2: 4: 30, 76, )פג 107, 112,702
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 ומחלנ זכיכלמ ואב 19
 ןענכ יכלמ ומחלנ זא
 ודגמ ימ לע ךנעתב
 ! וחקל אל ףסכ עצב

 | ומחלנ ושטימש ןמ 20

 + ארסיס שכע ומחלנ שתולסממ סיבכוכה
 זכפרג .ןושיק רחנ 21

 ןושיק לחנ שכימודק לחנ
 ! זע ישפנ יכרדת

 פופ יבקע ומלה זא 22
 : ויריבא תורהד תורהדמ

 הוהי ךאלמ רמא זורמ ורוא 8

 קריבשי רורא ורא
 קדוהי תרזעל ואב אל יכ

 ! םםירובגב קדוהי תרזעל

 לכעי םכישנמ ךרבה 24
 יניקה רבח תשא
 ! ךרבת להאב םכישנמ

 6 ןטפנ6ס

 : וכירובגב יל דרי הוהי
 14 קלמעב ששרש םכירפא ינמ
 ךיממעב ןימינב ךירחא
 שכיקקחמ ודרי ריכמ ינמ
 : רפס טבשב שכיכשמ ןלובזמו
 15 קררבד שכע רכששיב ירשו
 קרב ןכ רכששיו
 וילגרב חלש קמעב
 ןבואר תוגלפב
 ! בל יקקח םכילדג
 16 שכיתפשמה ןיב תבשי המל
 זכירדע תוקרש עמשל

 ! בל ירקח פכילודג ןבואר תוגלפל
 7 ןכש ןדריה רבעב דעלג
 זרוינא רוגי המל ןדו
 זכימ' ףוחל בשי רשא
 : ןוכשי ויצרפמ לעו
 19 תומל ושפנ ףרח זשכע ןולבז
 ! ;רדש ימורמ לע ילתפנו

 צג ז8 תפסל:סאפב.
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 17. דעלב 985 קס -- רעלגל 1. ןדו -- ד טק. 1
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 קדוה' שכנתיו הוה' יניעב ערה לארשי ינב ושעיו

 לארשי לע ןידמ די זעתו ! םכינש עבש ןידמ דיב 2
 תורהנמה א לארשי ינב םכהל ושע ןידמ ינפמ

 היהו : תודצמה תאו תורעמה תאו םכירהב רשא 3
 זכדק ינבו קלמעו ןידמ קדלעו לכארשי ערז סא

 לוב זרא ותיחשיו םעכהילע ונחיו : וילע ולעו 4
 לארשיב היחמ וריאשי אלו הזע ךאוב דע ץראה

 זכהילהאו ולעי םהינקמו םה יכ : רומחו רושו השו <

 רפסמ ןיא שכהילמגלו שכהלו ברל הברא ידכ ואבי
 ינפמ דאמ *לארשי לדיו :התחשל ץראב ואביו 6

 וקעז יכ יהיו !  הוהי לא לארשי ינב וקעזיו ןידמ
 חלשיו + ןידמ תודא "לע הוהי ללא רארשי ינב
 הכ עכהל רמאיו לארשי ינב לא איבנ שיא הוהי

 קככתא יתילעה יכנא "לארשי יהלא קדוהי רמא
 יכצאו = ! שידבע תיבמ םככתא איצואו םכירצממ 9

 שרגאו םככיצחל ככ דימו םכירצמ דימ שככתא

 ! םכצרא קרא שככל קדנתאו סככינפמ כתוא
 תא וארית אל וככיהלא הוהי ינא שככל הרמאו 6

 תצלו םכצראב םכיבש שכתא רשא ירמאה יהלא

 תחת בשיו הוה ךאלמ אביו :ילוקב שתעמש 1

 ןועדגו ירזעה יבא שאויל רשא הרפעב רשא הלאה
 אריו |: ןידמ ינפמ סינהל תגב שיטח טבח ונב 2

 רובג ךמע ;דוהי וילא רמאיו קדוהי ךאלמ וילא
 קרוהי שיו ינדא יב ןועדג וילא רמאיו :  סליחה 3

00 4 

 6 0+ עי יז

 26 ;דנתנ בלח לאש םימ

 ! האמח הבירקה זכירידא לפסב

 26. זז קדנחלשת דתיל קרדי

 שכילמע תומלהל הנימיו
 ושאר הקחמ ארסיפ המלהו
 : ותקר הפלחו קרצחמו

 27 בכש לפנ ערב הילגר ץיב
 ילפנ ערכ הילגר ןיב
 ! דודש לפנ שכש ערכ רשאב

 28 בביתו הפקשנ ןולחה דעב
 בנשאה דעב ארפיפ שא

 אובל ובכר ששב עודמ
 ! ויתובכרמ ימעפ ורחא עודמ
 29 קרננעת היתורש תומכח
 ! הל הירמא בישת איה ףא
 10 ללש וקלחי ואצמי אלה
 רבג שארל זכיתמחר שחר

 ארסיסל זכיעבצ ללש
 קרמקר זסיעבצ ללש
 : ללש יראוצל םכיתמקר עבצ

 21 הוהי ךיביוא לכ ודבאי ןכ

 ותרבגב שמשה עראצכ ּויבהאו

 : קדנש זפיעברא ץראה טקשתו

 להב נז תעסלסאפפה

 תורנמה 70. | םבירהב -- ה 0.145 30. | תורעמה תאו , +.
 3. ולעו -- ע טק. 13% 114 -- ולעי

 4. ונחיו -- ולעיו 145 418. 155. | םכהילע - '. 195. לובי =

 לכ 95 -- סא לובג 155. ךאב 9,
2600 ,261 ,246 ,240 ,187 ,158,176 ,149,150 ,128 ,112 ,3 

 -- הכאב 70, 99, 154.198. | לארשיב -- לארשיל 1%4,8%. | הש)

 רושו < השו רושו 30,187. חשו קס ושו 67. | רושו 626 רוש

 67 = רו 00.84"

 5. םכהילהאו ולעי טק.14 82. | ולעי -- אבו ולע 9%. = ואבו
: 79 85:93: 174. 227, 249, 250, 2%1, 2%7, 260, 264, 271 4, 659 

 ווזתס 84, 90, 128 ; 016 172,178 -- ואבי ואבו 10 -- ואבוי 7

 --ואב 210. ואבו --(6) --ידכ , 140. ברל -- בורל 70
 150,174.187,226,2%7. | םבהלו קזומס ברלו 3. | םכהילמגלו --

 םכ ,וס.  ץראב -- ץראב לע 7.
 6. ינפמ -- ינפל גֶפַפ --ינפב 650 2. | ינב , 86. | לא קס

 דאמ 64.

 7. הוהי ---- - יהיו . 4,187. | יכ -- רשאכ 76, 89. | תרודא

 = תודוא 86

 8. ינב \ 8%. | םכהל --םכהלא 252. | יתילעה --יתלעה 12
 150,180,195,257,260 --יתאצוה 227. םםירצממ -- םכירצמ ץראמ

 149, 240, 288, 4. איצואו -- ' . 154 -- אי'צאו 20

 101,102,1וָנ, 130, 144, 155,162,172,180,195,240,
 םטמס 1.

 9. ליצאו 2, 84, 8%: 5990. 149, ָ,,4ָָ,%6

 187, 224, 249, 250: 253, 257, 260, 270 ג קז1תוס 301. לב 2

 112-- רשא לכ 145. | םככוצהל --' \ 3 -- םבכוצחול 70 240,
 253: 257 -- םבהיצהל 150, 1ֶדָב ג קנווס 158 -- כ טק. 4 4
 םכתא 2, 21, 30 67, 84, 85, 89, 93, 99. 113, | 4

.4 ,260 ,257 ,2%3 ,20 ;249 ,246 ,224 :195 :187 :176 :175 

 תרא ;, 1

 , 10. הרמואו 174. | אל < לא 2%0. | וארית --' . 195 7.
 תא (, ז - לא 149. | ירמאה -- ירמאהשי 21 -- ירומאה 4

 קכצראב םכיבשוי < םכיבשוי םכצראב 174. םםיבשי 77

,9 .159,176,187,195 ,154 ,150 ,144 ,94,128 ,93 ,89 :85 :94 
 253: ילוקב -- ו , 150, 176, 195, 224, 257 ; תטתס 4

 11. אוביו 279, 282, 281, 286. | הוהי , 70,154. | הרפעב .
 1 128. | ירזעה --ירדעה 30. | ןועדגו -- ןועדג 155. | שבוה

.22-74 
 12. הוהי וילא רמאיו , 21. | ךמע הוהי -- ךמע הוהי ךאלמ

 רובג -- רוביג 260 -- רוביג לה 79 -- רוביג א8א% 2:

 13. וילא , 70. | ינודא 174. | הוהי 1", 85.  ונמע --ננתא 7%

 26. הדי ₪6 וידי 77- | הנמיו 264.  הקחמ 5 84--הקחמו
 ןשאר , 6. הצחמו -- ו \ 1, 18, 107 +,

-, 3 -- 602 ,204 ,177 ,160 
 27. ןיב--ןב 80. | הילגר --- ערכ , 181. | לפנ --- בבש ,

 80,05,170, 206, 342, 367, 492, 524, 569, 607, 612.  בכש ,

 196, 218, 252, 462, 617 ; קזומוס 22%. | ןיב 2"--לפנ ערכ רשאב
 ןיב בכש 84. = רשאב 3016 תגמ6 ץסססמנ 1 5 11. 686 2. םכש 7.
 28. ןחה :זז. בביתו < בבתיו 257 --'* . 77 -- בביתו 4
 זמ 1 םבא !ס6 םכע 0. דעב -- דעב בביתו

 6. בנשאה -- ש קומט 3 ספ. | ששב , 109 -- ששוב
 77, 80 84, 89: 99: 174: 294: קוס 30. | ובכר , 40. | אבל 2,
71 , ,100 ,107 ,101 ,95 :93 ,80 :77 ,76 ,70 ,10 ,21 

 105: 224: 244: 246: 251, 7 200. עודמ 2" , 80 -- עורמו 7

 100. | ימעפ ורחא [טק. 45 1. | ימעפ ,112. | ויתבכרמ 9
,107 ,102 ,101 ,100 ,99 ,95 ;91 ,85 ,54 :82 .80 :77 ,76 ,21 

 :נס, דז:,1ו2,1ו4,ו28,ו36 7 7

-3 :240 ,244 ,224 ,210 .195 ,182,187,191 
 29. ["-רמכה 70, 80, 85, 224, 7%, 260. | היתורש -- הירש 6

 --.1.76:77,80,95,93,95,100,112, 257,260. | הנינעת
29 100,101,102,10 ,95 ,93 ;90 ,86 :5 ,51 ,82 ,70 ,67 ,20 ,4 

 14 0 12 27 119: 144: 150 29 ינו 2 170 2 1752

,277 ,260 ,2%7 ,254 ,252 ,224 ,210,223 ,176,177,182,195 
 ףא -- ףאו 193 - לא (0ז66 1. בישת -- םכישת 80 == , 4

 20. אולה 110, 278, 270, 282, 28, 284, 286. 8 רבג 4
 םכיעבצ 2" (טק.ת45 173. - רבג קוגתס םכ1 80. | שכיעבצ 17--

 ב קועמס ל 2. | םכיעבצ ללש רבג = ללש םביעבצ רבג 7.
 ' םביעבצ ללש ארסיסל ,10,14%. | המקר --המקרל 224: 337, 2
 607, 608 -- המקור 196. | עבצ 02.13: 112. | שםםיתמקר -- ת

 224.  יראוצל ₪ ירואצל 151 -- יראו [טָק. 3 0.
 31. ךיביוא --ו ,. 1, 2: 3: 4, 21, 30, 70, 76, 84. 85 89: 9. 55
 ף9, זסס, 107, 10, 112, 128, 136, 150, 14,158, 170 7

 11,224. 227, 2289, 0 253נ 257: 200, 270, 278, 283.

 294: קוס 1:72--ך .153.  הוהי , 80. | ויבהאו , 226 -- )יבהואו
 196 -- ךיבהאו 145,630. | ותרובגב 1. 1, 19, 21, 10, 70, 76, 2
, , ,110 ,10 ,10 ,100 ,99 :95 :93 :89 .86 

,187 ,182 ,177 ,176 ,150,151,154,170,173,174,175 
 244: 240: 252, 253, 257, 260, 204 ; קזומס 82, 113,168 : 6

 0. סוקשתו לס, 42

 1. ערה -- ערה תא 30, 86, 187, 2ף0 ; קזומס 82 ; (סעזס 4

 2. ינפמ ,145. = לארשי ינב , 74. = תורהנמה - ו . 85 ---



6 1 

 חק הוהי ול רמאיו אוהה הלילב יהיו !  ירעה 5
 שכינש עבש ינשה רפו ךיבאל רשא רושה רפ תא

 זראו ךיבאל רשא ללעבה חבזמ תרא תזרסרהו
 הוהיל חבזמ תינבו : תרכת וילע רשא הרשאה 6

 תא תחקלו הכרעמב הזה זועמה שאר לע ךיהלא

 רשא קררשאה יצעב קדלוע זרילעהו ינשה רפה
 שעיו וידבעמ זפישנא הרשע ןועדג חקיו : תרכת 27

 תיב תא ארי רשאכ יהיו הוהי וילא רבד רשאכ

 ! הליל שעיו שכמו תושעמ ריעה ישנא תאו ויבא
 לעבה חבזמ ץתנ הנהו רקבב ריעה ישנא ומיכשיו 8

 הלעה ינשה רפה תאו התרכ וילע רשא הרשאהו
 ימ והער לא שיא ורמאיו :יונבה חבזמה לרע 9

 ןועדג ורמאיו ושקביו ושרדיו קדוה רבדה קרשע
 ריעה ישנא ורמאיו + הזה רבדה השע שאוי ןב 0

 חבזמ תא ץחנ יכ תמיו ךנב תא אצוה שאוי לא
 שאוי רמאיו : וילע רשא הרשאה תרכ יכו לעבה 1

 וכא לעבל ןובירת שכתאה וילע ודמע רשא לכל
 רקבה דע תמו ול בירי רשא ותא ןועישות שכתא
 ! וחבומ ערא ץתנ יכ ול ברי א4וה זכיהלא סא

 לעבה וב ברי רמאל לעברי אוהה זכויב ול ארקיו 2
 ינבו קלמעו ןידמ 'רכו : וחבזמ תרא ץתנ יכ 3

 ! ילאערוי קמעב ונחיו ורבעיו ודחי ופסאנ שכדק
 קעזיו רפושב עקתיו ןועדג תא השבל הוהי חורו 4

 קדשנמ לככב חלש םכיכאלמו |! וירחא רזעיבא 5
 רשאב חלש זסיכאלמו וירחא תווה םכג קעזיו

 .1 שט 4

 ויתואלפנ לכ היאו תאז לכ ונתאצמ המלו ונמע
 שכירצממ אצלה רמאל וניתובא ונל ורפס רשא
 :ןידמ ףכב וננתיו הוהי ונשטנ התעו הוהי ונלעה
 ז4 זרעשוהו קדז ךחכב ךל רמאיו קדוהי וילא ןפיו
 1% רמאיו :  ךיתחלש אלה ןידמ ףכמ *לארשי זרא
 יפלא הנה לארשי תא עישוא המב ינדא יב וילא
 :6 רמאיו + יבא תיבב ריעצה יכנאו השנמב לרדה
 שיאכ ןידמ תא תיכהו ךמע היהא יכ הוהי וילא
 17 ךיניעב ןח יתאצמ ₪נ כא וילא רמאיו = ! דחא
 18 שמת אנ לא :ימע רבדמ התאש תוא יל תישעו
 יתחנהו יתחנמ תא יתאצוהו ךילא יאב דע הזמ

 19 אב ןועדגו + ךבוש דע בשא יכנא רמאיו ךינפל
 םשכש רשבה תוצמ חמק זרפיאו וכיזע ידג שעיו
 זרחת לא וילא אצויו רורפב שש קרמהו 'רטב
 פס חק םכיהלאה ךאלמ וילא רמאיו : שגיו קרלאה
 ולה עלפה לא חנהו תרוצמה תראו רשבה זרא
 21 הוהי ךאלמ חלשיו :ןכ שעיו ךופש קרמה תאו
 תוצמבו רשבב עגיו ודיב רשא תנעשמה הצק תא
 תראו רשבה זרא לכאתו רוצה ןמ שאה דעתו
 22 ןועדג אריו : ויניעמ ךלה הוהי ךאלמו זרוצמה
 ינדא דהא ןועדג רמאיו תווה ?דוה' ךאלמ יכ
 כא וכינפ קדוהי ךאלמ יתיאר ןכ לע יכ ;דוהי
 21 אל ארית לא ךל וכולש הוהי ול רמאיו : םכינפ
 24 ול ארקיו הוהיל חבזמ ןועדג שכש ןביו + תומת
 יבא תרפעב ונדוע הזה זפויה דע זכולש קדוהי

 עא תם ז 2. 0 2 1 0

21. 99 74 
 26. 00. | 30.70. | חבומ -- חבומ םכש 21,187. | זועמה =
 ו , 2,128 -- ןועמה 154 תגז8. 224,257, 200. | הזה -- רשא הזה

 271 4, 283 2, 288, 2. רפה -- ה \ 102, 224. * < ינישה .

 הלוע -- ו 1,2,90,101,112,128,150, 154, 180, 224, 246. 0

 252: 257. 260,264. | הרישאה 257. | רשא --ר טק. 4
 1רורכת 89, 3-

 27. שעיו , 240 -- (טק.1% .

 רשאכ יהיו הוהי וילא 4.
 28. ומבשיו רקבב -- רקבבב 21 -- רקובב

 ץתונ 112,253.  חבזמ --וחבזמ תא 10 -- חבזמ תא 187 ; קזוםתוס

 20. הרשאהו =- הרשאה תאו 1:50. | התרוכ קס. | ינישה 4.

 הלעה -- הלע ?0 -- הלועה 80, 112 -- הלועה הלועה 0.
 הבומה -- ה , 21 -- החבומה 145. = "יונבה -- ה ,, 226 -- יונב

.14 
 29. רבדה 1%--רבדה תא 145,174. 187, 224, 226, 262,271

 288, 100, 602 ; 106 110 -- רבדה בא 198. = ושקביו 5 שקביו

 178 -- 5 240. | רבדה 2"-- רבדה תא 145, 187, 224,

 29, 30. ורמאיו - - - - - ןועדנ \ 21; 5.

 20, שאוי לא -- וילא 84. | שאוי 00. 4%
 תמיו -- ' , 190 -- תומיו 89, 3, 112, 2.

 ץתנ ןכ 145. תא 2", 30.  תרכ --ץתנ ג.

 הרשאה 226, 0.
 31. ןובירת -- ' \ 82. | םכא 1%--םבאו 2, 8, 180 -- םבאא +.
 ותוא 20, 86, 130, 144, 15%, 162, 210, 246, 240, 2%0, 2562, 1

 254, 287, 2881 289, סס 1, 659 *. ול--ותא לס. רקובה 0.

 אוה - ! . + בירי 4, 10, 70, 84, 80, 150 +,

 224, 246, 252, 263, 257,260 ; קונמס נס | ול, 2:--וב 2
.4 ,288 ,4 271 

 12. 00. , 114,263. | ארקיו -- וארקיו
 93,113,150, 154: 1950, 224,251; קחוהס 128. | לעבה - - רמאל

 95 רמאל ,5- בירי 70, 174, 187, 224. | וב קז!תוס ול 1.

 33. ודחי -- וידחי 3; 93 : קזוזחס 128 -- ו , 1. ונחיו -- חי
 [טס.זג= - קמעב -- קמעב ךתב 21.

 34. עקתיו -- ת קזנזס ק 99. | רפושב -- ּו , <.

 187 -- רפשב קעויו 89 -- םכעקויו 93. | רזעיבא -- רזעיבאו
 45. חלש - - (6) -- לכב 21. | לכב ₪ק.245 40.  ןולבובו

 -- ןלבובו 187 - ןולובזבו ן00,1%4-- ןלובזבו 2, 3, 21, 30, 70;

.176 ,174 ,168 ,166 ,150 ,128 ,112 ,9 ,93 ;90 ,89 .86 ,8% 

.0 ,260 ,297 ,24 ,253 ,2%2 ,224 ,210 

 רשאכ יהיו -- רבד רשאב יהיו
 תאו -- תיב תאו 1.

 ךנב -ןב 2.

 ץתנ -- ץאתנ 2 --

 הרשאה -- זרא

 לעבורי 70, 8,

 קעזיו ₪ קזעיו)

 151. המלו --ו , 70,180. = ונתאצמ -- ת ,ל0. | לכ 1.
 ויתאלפנ 1: 12 20, 70, 82, 84, 85, 89. 93: 99, 5 1289, 9

,187,105 ,180 ,178 ,174,176 ,168,172 .4 14 

2 ,277 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,27 ,254 ,252 :240 ,240 ,224 
 281, 1'100, 68%. | ורפס , - וניתבא 2, 21, 82, 84, 55, 2
6 ,176,178,180,195,224 712,,,, .99 ,94 

 249, 252, 253, 257, 260, 264, 270, 685 3 קנווס אולה
 114,178, 240, 2%4. | םכירצממ -- םכירצמ 76. | ונשפנ --ונשטטנ

 ץס. = וננתיו גק.13: 112.  ףכב -- דיב 6.
 14. הוחי וילא ₪ וילא הוהי קס. = וילא , 21 -- ךאלמ וילא 5-
 ךחוכב 128. | תעשהו 168. | ףכמ -- דימ 224,228. אלה ---

 אולה 1ז4, 240 -- 'כנא אלה סוס
 ז 6. ינודא 174, 287. | המב --וחכב 375. = השנמב -- השנמכ

 נז2. | יכנאו -- ינאו ג -- נ , 187. | תיבב -- תיבל
 16. תריבהו -- יתיבחהו 7-

 17. וילא -- הוהי ןועדג וילא 174-
 ש, 2

 18. שמת -- שמהת 15% -- שומת 3, 30, 70, 84, 95, 2
 זז2,11ו,114,128,149,150, 154,173,174, 176 5
 224, 252, 270 : ןזותוס 2, 4, 52, 1. יאוב 89, 2
 172,174.176,195,210.  יתחנמ תא יתאצוהו , 84. יתאצוהו --
 *תאצהו 1, 20, 67, 101, 110, 130, 150, 155, 162, 168,178, 0
 240, 242, 2%2, 2ֶדֶד, 2881 : תטתס 128, 140,224 -=- ) 2" 8

 82. | יתחנהו -- חנהו טק. +4" 112. | ךיבוש 4.
 10. םבש קרמהו לפב ,100. | רורפב טק. 145 2. | וילא אצויו

 נק. 4. אצו ז,111,128,144.  וילא קוומס תלא [.
 לא , 99. 10,20. וילא - - - - לא , 1.
 20. לא קממס תא 112. | זלה -- תאזה 5.

 זז 87-
 21. הוהי 1*-- םכיהלאה הוהי 149. = תרא 1"-- לא 6.

 תרא 174,178,2% -- 08 70. | תרוצמה תראו -- 1רוצמהו 4
 ' ךלוה 1499. | ויניעמ -- ומעמ 5-

 22. יב חוהי ינדא ההא 0.186 155. = הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי
 226 -- 'נדא הוהי הוהי 2%, 71. ל

 23. אל -- א? יב 4.
 24. ןועדג , 84. | הוה םבויה דע , 228. = ונדוע -- ונדע 30

 113,173,176,187,240--דו טק.136. 128. תרפעב -- תרפעכ 4,
 26. יהיו , 6%0 2. | הלילב ,150. | אוהה -- אהה 4.

 חק -- אנ חק 14ְפ. | ינשה -- ינישה 79 -- םכינשה 4. עבש .
 70. | םבינש -- ינש טק. 36 174. | לעבה ₪ק.145 3. | תורכת

 תוא -- ו , 187. .התאש -

 ךפש 3: 4, 4%
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 ךלי הז ךילא רמא רשא היהו שכש ךל ונפרצאו
 אל הז ךילא רמא רשא לכו ךתא ךלי אוה ךתא

 לכא זכעה זרא דרו :ךלי אל אוה ךמע ךלי 5
 ונושלב קלי רשא לכ ןועדג לא הוהי רמאיו שכימה

 לכו דבל ותוא גיצת בלכה קלי רשאכ שכימה ןמ
 רפסמ יהיו + זרותשל ויכרב לע ערכי רשא 6

 שיא תרואמ שלש היפ ללא םדיב כיקקלמה
 ! שכימ תותשל שכהיכרב לע וערַכ שכעה רתי לכו

 שיאה זרואמ שלשב ןועדג א קרוהי רמאיו 7
 ךדיב ןידמ תא יתתנו שככתא עישוא סכיקקלמה

 קרדצ תא וחקיו : ומקמל שיא וכלי שעה לכו 8
 לארשי שיא לכ תאו שכהיתרפוש תאו םכדיב סכעה
 קיזחה שיאה תרואמ שלשבו וילהאל שיא חלש

 הלילב יהיו :קמעב תחתמ ול היה ןידמ הנחמו )
 ויתתנ יכ הנחמב דר שוק הוה' וילא רמאיו אוהה

 הרפו קדתא דר תדרל התא ארי שכאו + ךדיב 6
 רחאו ורבדי קרמ זרעמשו :קרנחמה לא ךרענ זצ

 קררפו אוה דריו קרנחמב תדריו ךידי קדנקזחת
 ןידמו + קדנחמב רשא שישמחה הצק לא ורענ 2

 ברל הבראכ קמעב זכילפנ זכדק ינב לכו קלמעו

 זכיה רפש רעש רוחכ רפסמ ןיא .םכהילמגלו
 והערל רפפמ שיא קדנהו ןועדג תצבו | ! ברל 1

 עכחל לולצ הגהו יתמלח שכולח הנה רמאיו סכולח

 7 2 וש 6.

 46 ןועדג רמאיו = : םפתארקל ולעיו ילתפנבו ןולבזבו
 לארשי תא ידיב עישומ ךשי כא םיהלאה לא
 37 רמצה תזג תא גיצמ יכנא הנה : תרבד רשאכ
 ץראה לכ לעו הדבל הזגה לע היהי לט םכא ןרגב
 רשאכ לארשי זרא ידיב עישות יכ יתעדיו ברח
 18 הזגה תא רזיו תרחממ זככשיו ןכ יהיו : תרבד
 40 רמאיו  !כימ לרפפה תוולמ הזגה ןמ 'לט ץמוו
 ;ררבדאו יב ךפא רחי ללא םיהלאה ללא ןועדג
 אנ יהי .הרזגב שכעפה קר אנ קרסנא םשכעפה ךא
 ! כט היהי ץראה לכ לעו הדבל הזגה לא ברח
 40 לרא ברח יהיו תווהה קדלילב ןכ םיהלא שעיו
 ; לט היה ץראה לכ לעו הדבל הזגה
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 1 ותא רשא םכעה לכו ןועדג אוה לעברי םככשיו
 ןופצמ ול זריה ןידמ קדנחמו דרח ןיע לע ונחיו
 2 ןועדג לא הוהי רמאיו : קמעב הרומה תעבגמ
 ןפ זכדיב ןידמ תא יתתמ ךתא רשא שנעה בר
 4 התעו :יל העישוה ידי רמאל לארשי ילע ראפתי
 בשי דרחו ארי ימ רמאל שעה ינזאב צנ תצרק
 שכינשו שכירשע שכעה ןמ בשיו דעלגה רהמ רפציו
 4 לא הוהי רמאיו : וראשנ םכיפלא עררשעו ףלא
 שימה ללא שתוא דרוה בר םכעה דוע ןועדג

 לב תזא אס א

 80,93,128,150,1%4,270. ונשלכ ,%6 7
 270. - ןמ 215 זפָפ -- 72 2%0 -- לא 160, 271 /4, 288, 4.

 םכימה 2% קזנתס 2 99. קלי 2"--קולי 80,112. | גיצת --גישת
 20 -- קצת ןותוא ,.128 --- ותא .זכ 22/3: 4 219010, לס כ

2 ,144 2 ,:10 ,100 ,94,99 :92 ,90 ,89 ,86 ,85 ,84 

,246 ,224 ,105 ,182,187 ,158,168,172,174,175,176,178 
 250 2%3, 2%7: 260, 271, 277, 279: 282, 283, 284, 6, ערכי .

 ףְפ. | תותשל ל 4 -- ו , 86 93: 144, 175, 1.
 6. שולש 93. = וערכ ,182. - תרותשל 58 4 4

 םבימ -- םכימה 253257,

 7. שלשב -- שלשכ 252. = שיאה -- ה , 150,187. | םביקקלמה
 עישוא -- עישוא םכהיפלא םבדיב
 253: , תא ,130. ךדיב ,.גז 3 =- ךיריב זז 2,262. ה מ

 146 171. ומוקמל 3, 21, 70, 8%, 86. 80, 90, 93.9 8%
 ז 0,154, 174: 178, 187, 224, 252: 257, 260, 262, 264, 270 ; קנזס

2 

 8. וחקיו -- וחקיו קו 140. | הדצ -- הדצ לכ 20 -- הדיצ
 182,254,356 -- צ [גק.+80 ףס -- תרדצ םטתס םבעה ה

 תראו םכריב טק. 4 42 םכעה ץקזותס םכעה םכדיב 4.

 םםהיתרפוש -- ו \ 30, 100, 128,144, 176, 187, 224, 240, 246, 2

 -- םכהותורפוש 3, 85: 174, 179: 249: 22, 279, 282, 0

 םכהתורפוש 182 -- םכהיתורפש 1, 2, 80, 93, 99, 180. 253: 7,

 260. | שיא חלש לארשי , 145. | לארשי גת. 45 4. | וילהאל --
 ו ,198 --* . 79 257, 260 -- וילחואל 174. | תואמ --ו ,,

 שיאה . 86. = קיזחה -- י . 128. | קמעב -- קמעל קנגמס 89: םט6
 93 - קמעה 45.

 9. יהיו -- היו לס. | הוהי וילא ₪ וילא הוהי ב. | וילא ,3
 -- ול 224. םבוק -ו 86. | ךידיב 24

 10. התא דר תדרל , 84. התא -- ה ;1%0.  הרופו
240 ,224 ,157 ,160 ,154 ,149 114 ,113 ,112 :99 89:93 :85 

 602 ; קזותוס 30, 4

 11. ורבדי --ו , 282. | הנקוחת -- הנ ק. 48 94. | ךדי
 90 - הרפו , 145 -- הרופו 30, 70, 54. 89; 93: 94: 99, 2

 1 54 160, 182, 187, 226, 228, 270, 2 : תנתבמס 4

 ורענ , 84. | םבישמחה -- םכישמחה 'נחמה 21 -- םכישומחה 4

 ז 2. ינב לכו -- ינבו 182 -- לארשי ינב לכו קנווס 4. | קמעב ,
 75 -- קמעב לבו ברל 1*-- בורל 85, 1,150, 1789; 7-

 םכהילמגו -- מ , 224. = לוחכ -- ו , 1,2%7,260.  לעש --לע רשא
 1, 102, 1%0, 171, 206,246, 261, 263, 2%7, 260, 108 וגז.

 541, 662,602,612 ; [0116 21,128, 675: םגתס 511 - לע אאא

 570 -- טק. 185 61166 300 -- ש 6 א 154 -- ש ,7.

 ברל 2%-- בורל 3,113, 150,176 ; קזותוס
 13. אביו 1*-- אוביו 3, 270, 282, 283,286. | והערל קזוומס לא

 . -7489--מ ₪6 ב

 רמא 2%, 145 -- רמאי 89 -- רמוא 112. =

 16. לא -- ילתפנ לא 21. | םכא קמוס ךא 9%.  ידיב ,7
 224 --ידיב תא 253. | רשאכ טק. +3< 1:

 27. הנה -- הנה מ םככשיו ןכ יהיו 21 -- הנהו 8. | ניצמ --
 צ (גק.ז35 1. תויג 89, 93,187,251 -- תזאב 128. ןרמטב

 סָב, 150,174, 251, 260. | הזיגה 0. הדבל , 70 -- תדבל 1.
 לכ ,ץס. | ברח -- ברח היהי 21,187 -- ברוח 91 1 22.

 48. חרא -- לע סָג- | הזנה 1" קוגמס הזיגה לס , 4.
 הזגה 25-- הזגה 1ף0. אולמ -- 3 \ 1, 2, 3, 21, 10: 84, 85,

2499 09 ,227 ,226 4 159 .149 ,100 :99 :94 ,93 :80 
 253 254, 260, 270 -- ול טק. 4 5. לפסה -- לפכה קווזוס

 128 -- ה ,5*
 49. לא 17-- א טק.

 101.  םכעפה 2", 30. | הזנב 70 1.

 יב , 12, 4. קח

 ברוח 89, 240 1.

 לא 3%-- לע 4 160, 180, 187,198, 226, 227, 2409
 232 260, 262, 271 4, 288, 601 , 602, 663 -- א קב 1. 4

 ץראה לכ לעו ,21. היהי -- היה 158, קוס 2.
 0. (00תג. 82, 252 -- עפ 195. | םרוח - לא -- לע
 24 הזיגה + ץראה , 7. היה -- היהי 173, 06 3 1 54, 155 160, 226, 246; 240, 253, 257, 260, 202, 271 4, 288, 0

 -- היה א 174.

 1. לעברי -- רקבב לעברי 149 - לעבורי לס, 94, , 1
 1 14 ז 55: 174 182,195, 224, 249: 251,253, 7. 200.
 םכעה , 21. = ונחיו ,174- = לע -- לא 174. | דרח -- דורח

 113,174,246,262 : קוגמס 67 -- דרה 1 8,288. | הנחמו -
 ו ,זז2 -- החנמו 8. הרומה -- ו \ 2, 84, ָ, 5

 253: 257, 2009 2% םעותס
 2. םבעה -- ךתא םכעה 2.

 178 -- לארשי ינב 1. |
 22 ד יל ארק 0. ארי -- דרי 14%. = דרחו קזננתס 3

 99- בושי 89, 3, 112, 111: 128, 154,176, 249, 2 202.
 רופציו 251. דעלגה -- ה 1,154 175, 271, 279, 284, 286, 4

 400, 602, 657 : תטחס םבינשו ,4+
 4. דוע -- ו , 89,160. | םםתוא ;2+ -% 67, 70, 2

.0 ,240 ,224 .195 :187 ,174 ,168 ,0 
 ונפרצאו -- ר , 89. | רשא 1%-- םכא 93. | רמא 1%-- רמאי

 149 -- רמוא 112. | הז 1%-- רשא הז 240. הז-- (8) -- ךלי

 39.  אוה ךתא ;, ל.

 ךמע , 257 -- ךתא 155,182 -- טק. 8. +

 ָךלי -- ךמע ךלי 74.
 5. דרי "0,128,252: קתומס 0-

 210 17%. | םםעה תא -- םםתא 1:
 210,228 -- לא 172. - ןועדג לא =

 ךתא -- ותא 84. | לארשי ,

 אל 2", 4

 םכימה לא םכעה תא 0.
 תא , 70, 130 7:

 קלי 1%-- קולי 509
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 ביבס ויתחת שיא ודמעיו + ןועדגלו הוהיל ברח 21
 ועקתיו :וסיניו ועיריו הנחמה לכ ץריו קדנחמל 2

 שיא ברח תא הוהי שכשיו תורפושה תואמ שלש

 הטשה תיב דע הנחמה סניו הנחמה לכבו והערב
 קעציו + תבט לע הלוחמ .לבא תפש דע התררצ 3

 קרשנמ רב ןמו רשא ןמו ילתפנמ "רארשי שיא
 לכב ןועדג חלש םכיכאלמו + ןידמ ירחא ופדריו 4

 שכהל ודכלו ןידמ תארקל ודר רמאל שירפא רה
 לכ קעציו ןדריה תאו הרב תיב דע שימה זרא

 קררב זריב דע שכימה תרא ודכליו םכירפא שיא =
 ברע תרא ןידמ ירש ינש ודכליו + ןדריה תראו 5

 באז תאו ברוע רוצב ברוע תא וגרה'ו באז תאו
 באזו ברע שארו ןידמ לא ופדריו באז בקיב וגרה
 ! ןדריל רבעמ ןועדג לא ואיבה

6 

 .תישע הזה רבדה המ זפירפא שיא וילא ורמאיו 1
 ןידמב שחלהל תכלה יכ ונל תוארק יתלבל ונל

 יתישע המ זשכהילא רמאיו : הקזחב ותא זוביריו 2
 ךיצבמ שכירפא .תרוללע בוט 4לה שכככ קדתע

 (0 ג. 1. 1 'ש ₪ צ 6.

 *<להאה דע סגבוו ןידמ קדנחמב ךפהתמ םכירעש

 14 ןעיו : להאה לפנו הלעמל והכפהיו לפיו והכיו
 ןב ןועדג ברח םכא יתלב תאז ןיא רמאיו והער
 ןידמ תא ודיב סכיהלאה ןתנ לרארשי שיא שאוי
 1% רפסמ תא ןועדג עמשכ יהיו : הנחמה לכ תאו
 | קדנחמ ללא בשיו וחתשיו ורבש זראו שולחה
 זרא זככדיב קדוהי ןתנ יכ ומוק רמאיו לרארשי
 16 השלש שיאה תואמ שלש תא ץחיו !ןירמ הנחמ
 עכיקיר םכידכו םכלכ דיב תרורפוש ןתיו םכישאר
 17 ינממ םכהילא רמאיו ! שידכה ךותב םידפלו
 הנחמה הצקב אב יכנא קדנהו ושעת ןכו וארת
 18 רפושב יתעקתו :ןושעת ןכ השעא רשאכ היהו
 שג זרורפושב שתעקתו יתא רשא לכו יכנא
 קרוהיל שכתרמאו קדנחמה *רכ זרוביבפ שכתא
 19 ותא רשא שיא קדאמו ןועדג אביו :  ןועדגלו
 שכקה ךא הנוכיתה תרמשאה שאר הנחמה הצקב
 ץופנו תרורפושב ועקתיו םכירמשה תרא ומיקה
 20 זשכישארה תשלש ועקתיו ! םפדיב רשא םכידכה
 זכלואמש דיב וקיזחיו שידכה ורבשיו תרורפושב
 וארקיו עוקתל תרורפושה םכנימי דיבו םכידפלב

 ש תווי ץימ ים מם סו

 128,168 -- םבידיפלכ 84. = תורפושה -- תורפשה 178, 224, 6
 262,284 -- תרפושה ז.  עקתל 82, 80,113,154, 253. וארקיו

 113 -- וארקיו ועקתיו 4. ברח , 7ס -- 5185 4

 21. ודמעיו -- תחת ודמעיו םיפ פס =-- םוכ ל הנחמה

 -- הנחמה םכעה 145. ועיריו \ 84 -- ועריו ף6. | ,וסיניו -- וסניו
 92:1123:145:150,108,168,182 2%23,2%7,260, 264 -- וסוניו 1

202 :249 6 1985 ,197 ,175 ,174 ,112 99 :89 :85 .70 :30 ,2 

 2%1,252, 271 3, 282, 660 'ק : קזנתס 2,104

 22. ועקתיו 55 150. | תורפשה 175,178,283 -- תרפושה 1.

 תא \ 85 -- קנתס שיא 15%. . ברח -- הניה ברח 96. | והערב
 --והערבא :. | הנחמה סניו \ 84. | הנחמה 2%"-- הנחמה לכ

 93:94: 251 --\113. | הטישה 70, 90, 1,150,182, 253, 7
 260, 204. = התררצ -- התדרצ 84,250, 254,257,260 : קנבס 80
 130. 066 100 ; ץ10600? )3. דע 2"--לע 70,77.174,180,187

 קעותס 130. - הלוחמ -- ו \ 4. | לע -- דע 400 קנס 3
 21. קעציו --קעזיו 253.257,260. = לארשי שיא -- לארשי שיא רש*
 77. | לארשי ,178 -- רחא 70. | ילתפנמ , 77 -- ילתפנ ןמ 0
 93: 96,101,128, 146, 174,182, 2700 !סעו0 82,114 -- 7 1

 110. | שא ןמו -- רשאמו 4. השנמ -- תשנמ ינכבכ 71

 רחא לק.  ןידמ --ד קונוס ל 4
 24. ןועדג חלש םכיכאל ₪07. 28: 173.  ןועדג , 84. | םםהל -
 םככל קס. תא 168."1--לא 1:50. | תיב 1", ל. תאו 1%--
 ו, 30,150.  קעציו -- קעציו והכליו ס3- לכ ל 1'300. | תיב 2"
 484. | תאו 2--) 30.77.  ןדריה -- (16) -- קעציו ,4

 25. ןירמ ירש ינש 10. :ג= 4 ינש -- ינש תרא

 154: קגומס 128 --ןנש 283. | ברע 1"-- ברוע 4, 6 1 2

 114,144,158,160. 174,178, 182, 2%2,2%3, 262 ; םטתס זנב --

 ע 7.185 99. | ברוע - -- תאו ספ 4. ברוע - - - - באז \

 93. באו :"-- תאז 187, (סזו6 100,176. ברוע :7"-- ו 4

4 ,224 ,187 ,176 .174 ,168 ,162 ,154 :128 :99 :84 :77 ;70 :20 

 270 -- | 60 4. רוצב קעג חס רועב באז תאו 96 -- רוצב תאו
 4 ברוע 27-- ו \ 1. 70 77, 84, 04, 113,129,164,165 4

 187: 224, 200, 270. | ךאו 2" (טק.185 15%.  באז 2"-- תאז 7
 --ב ק,18% 100. | ןידמ לא ופדריו , 174. | לא 1"-- תא ₪
 99, 92 150, 154, 168, 180, 253, 257, 260 ; קזותוס 128 ; םגמס .

 שארו -- ו גק. 85 128. | ברע 2"-- ברוע 21, 8%, 96, 90, 0

 1:2, 113, 114, 144, 150, 150, 176, 178, 192, 240, 251) 252 נ

 קצומגס ף0, 4

 1. םכירפא , 84 -- פא 66 םכ טק. עץ" המ , 77. | תישע
 -- תישע רשא 1, 150, 250, 262 --השע התא רשא 4. תוארק --

 ארק 253, 260 -- 3 \ 1, 4: 10; 70, 77, 82, 84, 85, 86, 89,
 112,113,160,168.174,180,182, 187, ספ, 224, 246, 240,

 252, 601, 602 ; קנופוס 128 -- תאורק 10.

 9)9- תםבחלהל , 3.

 2. םכהילא , 84 --' \ 1, 2, 4, 21,820,
 1 54, 182, 187,195: 224, 240, 250. 1. המ טופ - התע ,

 182. | םבככ -- שככב 2%7 ; קזותוס

 זרכלה קווחס הכלה
. 

 ןהער גס. םבולח הנה ,2ז. הנה 3.  יתמלח םבולח --אל
 ;כולח יתמלח ץס. | םבולח 25-- םכולחה 40 -= ! . 93: 150 7:
 260,264. - ךפהתמ - - לולצ טק. לולצ --- לילצ 9
12 ,260,251 ,240 ,246 ,220 > .80 
 260, 262, 264, 271 0, 288, 602, 659 'ק : תומס 10,128 ; סע

 155.  םכחל , 253.  םבירועש 3, 4, 30 70 80
 174, 182, 187, 253: 57- לפיו , 84 -- לופיו 262, 271, 279, 24

 283, 284, 6- והבפהיו , 185 -- וכפהיו 1.
 14. והער --ןיא וחער ֶדָּב- | תאז ןיא טק 146 -

 שכא , 84- | לארשי 0ק.14- -
 תא -- תאו 89 -- 55 4. | ןידמ 6.

 15. עומשכ 246. ווחתשיו תנחב הנחמא 4

 -- הנחמה 14%. הנחמ -- (7) - - לארשי , 84. | תא 2" קזוומס
 לא 174-- םבא 148. - הנהמ 27-- הנחמה 5

 16. חרא ,30. | השלש -- תשלש 96.  תרורפש 4
 182,187, 224, 280. - םכלוכ קס,סג,112, 251 : קזומס 4

 =בידכו , 145. | םכיקר 1, 3, 20 84, 86, 80, 9
52 ,187 ,182 ,180 ,176 ,168 42 144,149,150 ,112 ,100,102 

 246, 249 252, 2533, 257: 260, 204, 271 6. םבידיפלו 22
2 112 ,100 ,99 :93 :89 ,86 ,85 ,70 ,10 ,21 
2 ;250 ,240 ,224 ,10% ,182 ,180 ,176,178 154,155 

 257,260, 264, 270 9 282, 283, 286 ; קזותגס 4
 17. םכהלא 1, 2: 3; 4, 20, 21, 82, 84, 03,949. 4
 150,154, 158, 168, 176, 195: 224, 249. 7, 260, 4 ינזכזב

 יתלב --יב 2.

 תכיהלאה -- םביהלא 71.

 קזותמס ונמזכ 0-4 וארית 85, 89, 99, 154, 198, 4. ושעת

 ננס ןושעת 6. /

 19. רפשב 21. | יכנא -- ינא 168. | לכו -- םבתא 84.  רשא
 2ז. | תורפשב 128, 224, 260, 264 -- תרפושב 178, תטתס 4
 תביבס 30, 8, 182, 224, 249, 253, 257, 260, 262, 4. לט; 95
 96, 154: םכתרמאו -- ברח םכתרמאו 30 2
 187 -- טק. 148. 1%5--םכ טק. 188 130 -- תוגש. 400. ברח 2:

 ןועדגלו -- ו 1" 0ק- 48 3 -- ןועדגלו ןועדג 4. :
 19. תרומשאה 52 246, 262:;251,253. | הנביתה 1,
0% 260 ,257 ,158 50 190 :99 :93 ;99 ;80 ,86 :85 ,84 ,10 ,20 ,4 
 תכיקה 0,176,178. תא .210 96,99. | םבירמשה -- םפירמשה
 שיא 224 -- םכירמושה 70,113,251, 262. | תורפושב , 54 ---
 תורפשב 3, 100, 224, 246, 281 -- תרפושב 2. ץפנו 1

 84, ףב, 100, 102, 224, 253, 257, 260. | םבידבה , 0.
 20. תורפושב םבישארה תתשלש -- תורפושה תואמ שלש 5.
 שכישארה -- ה ; 1897 -- א , 20. | תורפושב -- תורפשב 16
 " 246, 284 -- תרפושב 1. | ורבשיו קוותוס ורכשיו 84. | ריב ---
 דיב שיא ץס. | םבלואמש -- ו 1, 30, 70, 82, 84, 85, 80: 93: 4
72 ,+ + 0 
0 ,264 ,260 :257 :253 ,249 ,246 ,182,198 ,180 ,176 ,174 
 -- םכלאומש 21,ף0. םםידיפלב 1, 2, 4, 21, 30, 67, 70, 82, 5
4 .114,149 ,113 ,112 ,101 ,100 99 :96 :94 ,93 ,90 ,80 
2 ,251 ,249 ,246 ,224 ,105 ,182 ,178,180 ,175,176 ,155,174 
 253: 254: 257: 200, 270, 271; 277: 279 282, 283, 284, 286 ; קז1זוס
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 ףדריו ענמלצו חבז ופניו  חטב היה קדנחמהו 2

 חבז זרא ןידמ יכלמ ינש זרא דכליו שהירחא
 ןועדג בשיו ! דירחה חנחמה לכו ענמלצ זראו 1
 דכליו : פרחה קרלעמלמ המחלמה ןמ שאו ןב 4

 ירש תא וילא בתכיו והלאשיו תוכס ישנאמ רענ

 אביו : שיא העבשו םכיעבש הינקז תאו תרוכס ג 5

 רשא ענמלצו חבז הנח רמאיו תרוכס ישנא ללא =
 ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה רמאל יתא שכתפרח "
 ינקז תא חקיו : שחל םיפעיה ךישנאל ןתנ יכ 6

 פכהב עדיו שכינקרבה תאו רבדמה יצוק תאו ריעה
 גרהיו ץתנ לאונפ לדגמ תאו : תוכס ישנא תא ז7
 ענמלצ יראו חבז לא רמאיו : ריעה ישנא זרא 8

 ורמאיו רובתב םשכתגרה רשא וםכישנאה ;דפיא

 רמאיו : ךלמה ינב ראתכ דחא םכהומכ ךומכ זס

 אל םכתוא שכתיחה ול הוהי יח שכה ימא ינב יחא

 גרה שוק ורוכב רתיל רמאיו : שפכתא יתגרה 0

 ונדוע יכ ארי יכ וברח רענה ףלש גלו כתוא
 ונב עגפו התא שוק ענמלצו חבז רמאיו :! רענ 21

 תבז קרא גרהיו ןועדג קיו ותרובג שיאכ יכ

 2% 0.1. זן שט

 3 תא ןידמ ירש תא םכיהלא ןתנ שככדיב !רזעיבא

 התפר זא שכככ תושע יתלכי המו באז תאו ברע

 4 ןועדג צביו = : קדזה רבדח ורבדב וילעמ כחור
 ותא רשא שיאה תואמ שלשו אוה רבע הנדריה
 5 אנ ונת זרוכס ישנאל רמאיו |! םכיפדרו זביפיע
 שכה זכיפיע יכ ילגרב רשא שעל שחל תרורככ
 : ןידמ יכלמ ענמלצו חבז ירחא ףדר יכנאו
 6 ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה תוכס ירש רמאיו

 7 תתב ןכל ןועדג.רמאיו : שחל ךאבצל ןתנ יכ
 זרא יתשדו ידיב ענמלצ תראו חבז תרא קדוהי

 ; ;םכינקרבה ראו רבדמה יצוק תרא םככרשב
 8 ונעיו תראזכ סכהילא .רבדיו ללאונפ זכשמ 'רעיו
 9 רמאיו : תוכס ישנא ונע רשאכ לאונפ ישנא ותא
 תא ץתא טכולשב יבושב רמאל לאונפ ישנאל כג
 וס שהינחמו רקרקב ענמלצו בזו !  הרזה לרדגמה

 יככמ םכירתונה לככ ףלא רשע תרשמחכ סשכמע
 ףלא םכירשעו קדאמ םכילפנהו שכדק ינב קדנחמ
 זנ ינוכשה ךרד ןועדג עו : ברח ףלש שיא
 קדנחמה תא ךיו ההבגיו חבנל שדקמ שכילהאב

 ערה תיג ים

 ההבגיו -- הבגיו 96 -- היבגיו 77. | הנחמה -- נחמה 4.  חטב =
 חוני 6.

 12. וסוניו 67, 85, 86, 100, 101, 102, 144, ָ,,,7

 179,187, 2%3 3 קזנמס 4 ענמלצו --ענומלצו 70, 80,179, 19

 251 -- 21 !0ק.180 113 --- כ טק. 4 1 ףודריו 2
 דכליו --ףדריו 182. = יכלמ , 77 -- 558 1%60--ירש 2%1 : קזותס

 176. | תרא 2%"-- תאו 77, קוס 128 ; 06 21. תראו--תיו

 182. | ענומלצ לס,89. | לבו קמתוס הנחמ לכו 4. | הנחמה ---
 הנחמ 7.

 13. ןמ ,182--ןמל 1ף0. | הלעמלמ , 70 -- מלמ טס. 5%
 פרחה -- םכרחה םטמס 154 -- כ 06 "ְר 4

 14. זרוכס 1*--ו \ 257, 260 -- תרכוס 21,150 -- תוכופ 4
 וילא -- ול 96. = תא , 30,174 -- 25 ג. = תוכס 2*-- תוכוס 4

 =- תכופ 4 העבשו -- הששו תטחס +.

 15. תרוכס < תכוס 77,150 -- תוכוס 89, 154. | חבז הנה ₪.

 0:85 3. | ענמלצו 1*-- ענומלצו 8.  רשא , 4. | םכתפרח
 םבתפרחא 0. יתוא 20, 67, 82, 86, , 102 0
 ז 44, 158,158, 162, 175,178, 182, 210, 246, 202, 2 271, 70

 288 '1, 280, ךסס 1, 650 2; תטתט 168. ענמלצו 2%"--- ענומלצו 7

 התע , 7. ךידיב 1.
 ךישנאל -- ךידבעל 21 -- םכישנאל 70. | םביפעיה -- םכיפיעוה 6
 150,154, 257, 260 -- םביפייעה 70 -- םכיפיעה 6,112,176 6

 172 -- םביפעיה עה 4 -- עי ק.146 113 -- םביבערה 2

 16. ריעה ינקז -- ה + טק. 146 ףֶפ. | יצוק -- ו 6%
 264. | עדיו -- עדויו 84, 85.9. ,, ל

9 :477 :475 :461 :434 :405 :399 :336 ,226 ,175:176,195,198 
 612 -- | (טק. 145 גַזָּב -- עשיו (סתס 356. | תוכס -- ם טק

 113 -- תוכופכ 4

 17. לאונפ -- לא ; 96. - תרא ,%
 18. ענומלצ קס, קוגומס 13.  הפא 240, 253, 257,260, 4
 -- אופמא 4: ורמאיו -- רמאיו 8, 176, 224 -- !רמאיו ראותכ

 145. םבהומכ -- ו ; 77, 102 -- ךומכ קעגעמגס 96. | דחא , 112 --

 רחאא 180. | ראותכ 1, 30.67, 77, 84, 90, 96, 90, ,42

 174,175.176,187,195,224,246,251  (ס6 128. ינב--ןב 4

 19. ינב -- ןב 84. | ימא , 1. אל ----- םכה 10ק. 4 -
 םכתייחה 1, 2: 3, 4, 20, 77, 84, 85, )6, 100

9 ,227 ,226 ,22% ,224 ,108 ,"10 ,158,173,176.178,182,187 

 249, 253, 257, 260, 262, 271, 282, 28 ; קצ!תםס 30,128, 7:
 1076 21. - .םכתהא 'גכ 2) 34 20; 21, 30, 77, 84, 852 80, 80,

 94:96: 99,100, 1ז2,,3,149,150,154,168,174,180,182,187

 240, 246, 240, 2ף0, 262, 271 : נמס 4 אל -- אל התע יּכ

 14 םככתא -- םכתא 4.

 20 ורכב 25 1 2

 176: 224,257, 260, 264,270, | גורה ג, 150, 174, 178, 257,

 262,264: קזומס 3,168. | םכתא 1,221, 10,67,70 77:
2 176 ,174 ,168 ,154 ,150 ,113 ,101 ,99 :96 ,94 :93 90 .86 

 197,195, 224, 246, 249; 250, 252; 267,260 ; קזומס 128. וברח

 -- וברח תא 96,1%0,158,187,9- ארי יכ , 1. ביזה
 קזומס 51 3.  ונדע ז,4,93,128, 2%0, 257, 260 --= ידוע 7. ,

 | 260 -- 21 טק. 14. 1.

 86 ; 1600 176. אולה 101,102,144,178,8%. | תוללוע 2
 4, 21, 30, 70, 77, 82, 85, 86, 89, 90, ףב, 96, 100, 112,150 42

 155, 158. 162, 174,176,182,187,251, 253, 262 ; קנומס ף4--

 תללוע ףָפ, 144- = ריצבמ -- ר ,112. = רזעיבא -- השנמ 6.
 2, 4. םבכדיב : רזעיבא [טק- :34- 1

 4. כיהלא -- םביהלא הוהי 253 -- הוהי 75
 תא ז", 84. | ברוע 85, 89, 96, 9, 100, 112, 144,182, 6

 262,264. = באז -- תאז 187 -- וגרהיו באז 21. = יתלכי -- יתלובי
 1,770 80: 93: 96, 154, 226, 228 ; קזנמוס 4. תרושעל 1, קזותוס

 201. םכככ -- םכב 4 -- םככב 1,993, 112,174, 7- התפר

 וכ יז בהווה == =בחופו 2 ורבדב -- ורברכ 158 ----

 ירבדב 6%8.  רבדה תא 1,777, 96,150, 158, 168, 174,224,

 קמס
 4. הנדריה -- ןדריה קנתס 174, 250. | רבוע 8. 112,150, 0

 262. | זרואמ שלשו אוה [טק.ז40 173. | ותא --ומע 5-

 םביפויע 187 -- םביפייע 70 םבופדרו 182 -- םכיפדורו

154 
 %. רמאיו -- ןועדנ רמאיו 145.  תכס 77,174-- תוכוס 4

 אנ |, 22. תרפב יס (םביפינ == םבפוע !20/-- ביפו 187

 שביפייע 70,993. שכה , 84.8%. ףדור 80,291.  ענומלצו לס,
 187: 195: 252, 257, 260 : קצ1תוס 2. יכלמ 15

 6. רמאיו -- ורמאיו 0, 150,187, 683 'ם -- ארמאיו

 ירש -- ירס לס. | רוכפ ₪ תכופ ל -- תוכוס 89. | ףכה - ה
 182 -- ףכה נת 130. = ענומלצו 70, 80, 187, 251,251, 257, 200 ;

 קזותס 111 -- עגמלצו קזוגתס 84. | התע , לס -- ע טק. 1346

 ךידיב 5 ךיאבצל 12

 7. ןועדג -- ד קמחס ב 7. ענמלצ תאו טק. זג 0
 ענמלצא 2ז.  ענומלצ 70, 59,251 קזונמס ידיב

 יתשדו --ד 00.14 99. | תא 3%-- תאו 93: 158, 173, 187 ; קז!תוס
 128. - .יצוק -- ו , 246 -- וק טק. 188 70. | תראו 2",

 םכינוקרבה 2.
 8. שבהלא 1,2; 4, 0,101,113,10,8%, 114, 2

 195: 224, 249, 257. ונעו -- ו 2" 2.1435 1. | רשאכ - - ותא

 טק. 144 1. ותוא 20, 21, 86, 102, 110,139, 195: 252, 262,269

 288 1, 280, 1,6%9'300 7. | לאונפ 2--פ קוס נ 96. ישנא 2"

 , 84. | תוכס < תכוס לד -- 1 , 1590 -- תובופ 4

 ף. םכג ,77.  רמאל לאונפ ₪0ק. 186 זֶלָג. יבושב -- ו ;77 -
 ון קחמס ול 16%. | םכולשב -- םכולשל 253- | ץותא 2, 5, 7
.0 10106 3 257 ,254 ,251,252 ,260 ,182 ,154 ,03,96,150 :89 ,82 

 -רא א4-

 10. ענמלצו -- ענומלצו 7, 89, 251, 261: קחנתס 4

 רוקרקב 89. | םכהינחמו -- םכהינחמ לכו זֶדָּב- | םכמע
 20. " תשמחכ --השמחכ 112. | םכירתנה 96, 150, 154,195: 2

 246, 249, 250, 27, 260, 264 ; קתומס 128. | הנחמ , 224 -- טק.
 3. 173. . םבילפונהו 112, 173. 224. |" ךלא 2?

 שיא ,150. - ףלוש 21,112,174. 45 םכירשעו 88 לעיו סת 1
 טק. 4. 4.

 זז. לעיו --י ₪ק.18₪ ספ. | ןועדנ -- ד קוס ב ד. | ינוכשה
 --477:93,100.  חבנל , 84 -- חבונל 77 -- חכנל , 6.
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 ןועדג תמ רשאפ יהיו !ירזעה יבא הרפעב ויבא 3

 ומישיו שכילעבה ירחא ונזיו ללארשי ינב ובושיו
 לארשי ינב ורכז אלו ! שיהלאל תירב לעב שכהל 4

 טכהיביא לכ דימ שכתוא ליצמה שהיהלא הוהי תא
 ןועדג לעברי תיב שפע דפח ושע אלו + ביבסמ 5

 ! לארשי שכע השע רשא הבוטה לככ

6 

 ומא יחא ללא קדמכש 'רעברי ןב ךלמיבא ךליו 1
 ומא יבא זריב תרחפשמ לכ לאו שכהילא רבדיו

 בוט המ שככש ילעב לכ ינזאב אנ ורבד :רמאל 2
 לכעבר' ינב לכ שיא שכיעבש םככב לשמה שכל
 םשככמצע יכ שכתרכזו דחא שיא שכב רשמ שא

 לכ ינזאב וילע ומא יחא ורבדיו :ינא סככרשבו 3
 םשכבל טיו הדלאה שכירבדה לכ תרא םככש ילעב

 ול ונתיו + אוה וניחא ורמא יכ ךלמיבא ירחא 4
 עכהב רכשיו זרירב ילעב תריבמ ףסכ שיעבש

 ; וירחא וכליו םיזחפו םכיקיר םכישנא ךלמיבא

 ינב ויחא תרא גרהיו קדתרפע ויבא ריב פצביו <

 זכתו' רתויו תחא ןבא לע שיא שכיעבש 'רעברי
 ילעב ללכ ופסאיו ! פובחנ יכ ןטקה לעברו ןב 6

 (0 ג. 1. 7 שימו ₪.

 יראוצב רשא םכינרהשה זרא חקיו ענמלצ זראו

 22 םג ונב לשמ ןועדג לא לארשי שיא ורמאיו :םהילמג
 ! ןידמ דימ ונהעשוה יּכ ךנב ןב שפג ךנב נג התא
 21 תלו לככב ינא לשמא תל ןועדג שכהלא רמאיו
 24 זכהלא רמאיו ! שכב לשמי הוהי םככב ינב לשמי

 זכזנ שיא יל ונתו הדלאש טככמ קרלאשא ןועדג
 ! שפה םכילאעמשי יּכ שכהל בהז ימזנ יכ וללש
 2% וכילשיו הקדלמשה זרא ושרפיו ןתנ ןותנ ורמאיו
 26 בהזה ימזנ לקשמ יהיו :  וללש שכזנ שיא המש

 ןמ*דבל בהז זרואמ עבשו ףלא לאש רשא
 יכלמ רעש ןמגראה ידגבו תרופיטנהו שכינרהשה
 ! שכהילמג יראוצב רשא זרוקנעה ןמ דבלו ןידמ
 27 הרפעב וריעב ותא גציו דופאל ןועדג ותא שעיו
 ותיבלו ןועדגל יהיו שכש וירחא לארשי לכ ונזיו

 28 ופסי אלו לארשי ינב ינפל ןידמ ענכיו !  שקומל
 ימיב הנש סכיעברא ץראה טקשתו שכשאר תאשל
 20 : ותיבב בשיו שאוי ןב 'רעברי ךליו |! ןועדג
 40 זכישנ יכ וכרי יאצי כינב זכיעבש ויה ןועדגלו
 41 ןל הדלי שככשב רשא ושגליפו :ול ויה תובר
 42 תרמיו : ךלמיבא ומש זרא םשיו ןב אצה םכג
 שאוי רבקב רבקיו הבוט הבישב שאיי ןב ןועדג

 לבג 2ז 2 0:10 א

 224, 257 3: קצנמוס 12

 31. ושגלפו 4: 79 77, 96, 80, 93: 96, 144: 150, 174, 224, 240,
 251: 2532: 73: 200. ול א 20. םבג 06 םכינב 56 איה , 3

 -- אוה 77, 86: קזוומס 158,261, םכשיו םטתס ארקיו 1.
 22. תמיו -- יי 0766 ב הבישב -- * , 253, 257; 0.

 הרפעב קזומס תרפעב 4.

 31. רשאכ -- ירחא 96. = תמ -- תמת 70 -- תומ 96. | ובשיו
 20: 77: 82, 85: 89, 96.128,150,168,182,224, 2%3,2%7. ומשיו

 77. = םביהלאל -- םכיהלאה 77 -- םכהיהלאל 71:

 34- אלו קזנתס 21 גס. | ינב -- ינב םכהל 70. | םבתוא ,4
122 1 ,90 ,96 .93 ,80 :85 84 ,82 72 2:30:70 :1 -- 

22 0 ,249 .246 ,224 ,187 ,168,174,176 ,114,150,155 

 207,200 ו םתס 128. | הומ 1-4 לכ 2450 לי
 םבהיביוא 86, 112, 262, 270, 284, 4.

 35. לעבורי 70: 77: 59: 91, 113:150, 155, 174.195, 251, 7:
 קחתס 128. | ןועדנ -- ד קטתגס ב 77 -- ןועדג תיב םכעו 6.

 לככ -- לכב 93,257. הבוטה --בוטה 96 -- 1 / 93. = לארשי םכע
 --- לארשיל 2 220.

 1. לעבורי 70: 80:93; 150:155:174, 187,195 : קזנמס 4
 םכהלא 1, 2; 4, 10, 82, 84, 80, 90, 96 90, 1 114 12

 180, 182, 246, 261, 2%2, 27, 260, 262, 204, 4. לאו -- ראו

 22%, קתנמס 4 -- תא קתתתס 82. | תוחפשמ 70.96. | יבא , 1,
 70. | רמאל ומא ₪גק. 48 173. מא 2", 144 -- נק: 4

 רמאל -- ורמאל 80. 4 תיב 36 םככש 60. 2 טק. 4

 2. ינואב 96. | לכ 1", 8%.  םככש -- רמאל םככש 1.
 לושמה 112,114,174.187, 240,253, 260,264. | ככב 1%-- כבל

 178. שיא 180. | ינב 0גק.188 77. | לעבורי 70, 77, 59 2
 150: 155: 174: 187, 257, 260 ; קז!תוס 4 םכא -- םכאו

 קזגמס 2651. - לשמ -- לשמי 84 -- לושמ 4, 70: 77, 95, 174, -

 דחא שיא 10ק, 8 4. םכתרכוו -- זו טק. 186 20 -- םכתרבזו
 קזותס 128. | םככמצע -- מצע 00.8 4 םככרשבו ,

 3. יחא -- יחא לכ 3,187. | ינזאב , 96. | לכ תא םככש ₪.
 14. זֶקָג. | ךלמיבא ----- תא (טק.ז86 וָקָפ. הלאה ,.

 וניחא -- וניבא 4.

 4. םביקיר ,, 84-- םכיקר 1, 4. 21, 10, 70,77, 89,909 6
 99, 1סס, 12 128, 160, 155, 168, 17%, 176, 1802 7

 195, 224, 246, 249, 251, 253, 2%7,260,264. | םכיוחפו --םכיוחופו
 89, 93, 249 -- 'זחופו 8. !ות. 174 -- םכידחפו קזומגס 7.

 5. לעבורי 70, 89,93,150,174. 195 : קזוחס 113 --אאברי +.
 תחא ןבא לע , 96. | ןטקה - - םכתוי טק. ג 4 לעבורי 0,

 89. 91:150,154:155:174,195, 257 : קוותוס ג. | ןוטקה זו

-7 ,174 
 6. אולמ -- ו 30, 67; 77, 89, 93. 9%

 267, 0. וכלזמיו 4. ןוליא 112, + 7%

 195, 253: 257; 200, 264. | בצומ 2, 8,931,112, 2:3: 6

 21. רמאיו -- ורמאיו 96 -- רתיל רמאיו 14%. | ענומלצו
 174,224: קזומוס זזנ ; 95. | ותרובנ - -- - התא טק
 128. עגפו-- אעגפו ףס. ותרבג 96,180.  ענמלצ ---- ןועדג ,

 14%.  גורהיו 174-- גרהי 257. = ענמלצ תאו 016 ענומלצו
 ענומלצ 89. תא 2", 187. | םבינרהשה -- םכינורהשה 4
 2%3 -- םםינורשה 257 -- םםינרהסה 96, 224. | םכהילמג ---

 םכהילמגה 6.
 22. ורמאיו -- רמאיו 187, 253, 260 -- %רז:איי 4

 דנ לא שיא 197.  לושמ 93,168. | ךנב םכג +
 ךינב 174-

 23. רמאיו -- ורמאיו 6. םכהילא 2, 40, 700 0

 1, 112,174,176,178, 182, 224,253: (סס 54 לושמא 12

 93; 99. 2 2200 202. 257, 4 ינא -- א קב

 13. 80. | םככב - - אלו , לשמי 1%-- לשמא 96 -
 לושמי 257, 262, 264. | 'נב --ינב תא 96 -- ונב -.

 2%, 21- ןועדג -- (14) - - אל . 244
 24. םכהילא 70, 77, 85: 86, 89. 93, 99: 112: 174,178, 246 9
 270, 282, 28: קוגמס 154 (ס6 128. | שיא ;21.  בהו--בהוה

 ף6.  םבילאעמשי -- א . 224, 7-
 25. ורמאיו --רמאיו 102. | ןותנ --ןתנ 1, 4, 21, 30 0%

 ףב; 96, 1009 ,,,,++,,+,,758 1
 195, 224, 226, 240,242,2%3,2570,226,22% 260,270. ןתנ--ןתת

 96, 144,150 3 106 178. תא , 1,140, 150,174,195,

 תטמ6 2%2. - הלמשה -- ל טק.ז48 8.  וכילשיו -- וכלשיו 2

 שיא -=

 ךנב 27--

 114, 172, 257 -- וכילשה קוגמס 84. | המש ;96. | שיא-- שי
 נק. 183 4. .

 26. ימזנ לקשמ יהיו ק.146 גס. | ימזנ -- םכמנ 180. | תואמ
 םםינרהשה -- םכינורהשה 21, 89,187, 2ף0 -- םכינרהפה

 תפטינהו 77. 154: 249: 3%
 ןידמ יבלמ לעש , 6.
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 70, 96,150 -- השה טק. 4 2

 260, 264. | ןמנראה -- ןמגראהו 72.

 יראוצב -- ירווצנצ 1.

 27. ותוא 20, 80, 102 9 158, 162, 178,182, 0 200
 262, 264, 288 1, 280, 100 1, 659 2 : קזנוהס 128. | ןועדיג 6.

 דפאל 21, 93. 94, 96, 113, 240, 246: 249: 253. 270, 277. = גציו
 -- בצו 86 -- צ טק." 4. ותוא 20, 67, 8, 3
: 6597 ,1 00 ,280 ,.1' 288 ,264 ,262 2,,, ,119.44 
 תטחס 128. יהיו םכש 0.146. 175.  שקומל --ו ; 90 -- שקומלו

 10 -- שקומלא .
 29. אלו טק.ז45 ג. ופסי --דוע ופסי 40, 77, 187 ; 1סז56 5

 -- ועסי סא 96. | תאשל -- תא תאשל 30, 77 -- של טק.
 20.  טוקשתו 7,174,270. ץראה --ץ ₪00.3%6 1.  םביעברא

 - כ ןועדג ימיב , 0. ןועדג -- ד קונוס ב 7.
 2. לעברי -- לעברי ןועדג 21 -- לעבורי 70

 154,155: 174, 182 251, 253, 257,260 : קונתס 4
 40. יאצי -- אצי 70 -- 'אצוי 77, 84, 96, 112,174, 262 ; קזוחוס

 1 וכרי -- וכריו 6 -- וכירי 40, 77, 150: 154: 5% 22 17



6% 

 שאו ! אוה שכיחא יכ טשככש ילעב לע ותמא ןב זס
 ותיב שכעו לעברי סשכע שכתישע םשכיטתבו תרמאב
 תווה םכג חמשיו ךלמיבאב וחמש קדזה שפויה

 +לכאתו ךלמיבאמ שא תצצת ןיא שכאו ?שכב 0
 שא תטצתו תנולמ תריב ראו שככש ילעב זרא
 :ךלמיבא תא לכאתו אולמ תיבמו ססכש ילעבמ

 ינפמ סשכש בשיו קדראב ךליו חרביו סכתוי סניו 21
 שלש לארשי לע ךלמיבא רשיו |: ויחא ךלמיבא 2
 ךלמיבא ןיב דער חור םיהלא חלשיו  םינש 3

 ; ךלמיבאב שככש ילעב ודגביו שככש ילעב ןיבו
 זכושל שמדו ללעברי ינב שפיעבש סמח צובל 4

 ילעב לעו םשכתוא גרה רשא שכהיחא ךלמיבא לע
 :ויחא תרא גרהל וידי תרא וקזח רשא שכש

 זכירהה ישאר לע זכיבראמ שככש ילעב ול ומישיו 5

 דגיו ךרדב םשכהילע רבעי רשא לכ זרא ולזגיו

 שככשב ורבעיו ויחאו דבע ןב לעג אביו :ךלמיבאל 6
 ורצביו קדדשה ואציו : םככש ילעב וב וחטביו 7

 תיב ואביו םכילולה ושעיו וכרדיו סכהימרכ זרא

 : ךלמיבא זרא וללקיו ותשיו ולכאיו כהיהלא
 יכ סככש ימו ךלמיבא ימ דבע ןב ללעג רמאיו 8

 זרא ודבע ודיקפ 'רבזו ילעברי ןב אלה ונדבענ

 ! ונחנא ונדבענ עודמו םשכש יבא רומח ישנא

 ךלמיבא תא הריפאו ידיב הזה זכעה תא ןתי ימו 9

 לבז עמשיו ! האצו ךאבצ הבר ךלמיבאל רמאיו 0

 206 01% טופס.

 ךלמיבא תא וכילמיו וכליו אולמ תיב לכו םככש
 7 זכתויל ודיגיו ! םפכשב רשא בצמ ןולא זכע ךלמל
 תורקיו ולוק אשיו םכיזרג רה שארב דמעיו ךליו
 טככילא עמשיו סככש ילעב ילא ועמש זכהל רמאיו
 8 ךלמ םכהילע חשמל טכיצעה וכלה ךולה : םיהלא
 9 תיזה שכהל רמאיו :ונילע הכולמ תיזל ורמאיו
 םכישנאו םכיהלא ודבכי יב רשא ינשד תא יתלדחה
 10 הנאתל םכיצעה ורמאיו :םכיצעה לע עונל יתכלהו
 ;דנאתה שהל רמאתו + ונילע יכלמ זרא יכל
 יתכלהו הבוטה יתבונת תאו יקתמ תא יתלדחה
 12 תא יכל ןפגל כיצעה ורמאיו ! סיצעה לע עונל
 11 תא יתלדחה ןפגה שכהל רמאתו + ונילע יכולמ
 עונל יתכלהו םכישנאו שכיהלא חמשמה ישורית
 14 דטאה לא וםיצעה לכ ורמאיו | ! םיצעה רע
 ז % שכיצעה לא דטאה רמאיו :ונלע ךלמ התא ךל
 זככילע ךלמל יתא שיחשמ שתא זרמאב םא
 דטאה ןמ שא פצצת ץא פכאו ילצב ופח ואב
 16 זרמאב שא התעו !ןונבלה יזרא זרא ילכאתו
 שכאו ךלמיבא תרא וכילמתו םשכתישע שכימתבו
 לומגכ םכאו ותיב שכעו לעברי שכע שכתישע הבוט
 17 ךלשיו םככילע יבא שכחלנ רשא ! ול םכתישע וודי
 18 שתאו !ןידמ דימ שכתא לציו דגנמ ושפנ תא
 וינב תרא וגרהתו וכויה יבא תריב לע שכתמק
 ךלמיבא תא וכילמתו תחא ןבא לע שיא זכיעבש

- 1 

 ל תר 7 7 67 7

 םבתישע 3%-- םבתישעא 21.
 17. רשא גת. 85 90 -- רשאא 21. יבא  ז. | םבבילע ---

 םככמע 96. | לציו -- ךלשו 176. | דימ -- ףכמ 6.
 18. לע 1% קנתס לא 15%. | תרא ג", 40. | םביעבש קומט

 העבש 174. | שיא ,174. - ובלמתו 1.
 155. - ילעב --ב וק.ד88 114. יכ 0 יב 4

 19. תמאב , 187. | ותיב - - םבע \ 85. = לעבורי ל

 154: 155:174. 195 : קזנתס 1 תכויה -- םכויכ 224. | הזה ,

 30.  ךלמיבאב -- ךלמיבא 182 -- ךלמיב 0.35 8%. | חמשיו
 -- וחמשיו 4. םבכב =- בכ טד

 20. אולזמכ 1"-- ו, ,, 150,15%--אלמה 149 --

 אולמ - - - - אצתו , קס. | שא אצתו קזנתמס 211
 אולמ 2"-- ו \ 4. 67: 91 0 -

 21. הראב -- חראב 12.

 23. םביהלא -- הוהי 224,
 שכבש ילעב נק. 28 4.

 24. אבל 30, 70, 77.96,"
 257, 260, 204.  סמח -- פמחמ 21. | לעבוהי 7, 7

 150,154, 155, 174,182, 257 : קזנמס 1 45 לעברי 34 לעו

 גס. 41" 4 ךלמיבא לע םבושל [0ק.ז85 102.  םכושל --בושל

 93. | לע קוס לא סף. | םכתא 1, 2, 4, 30,70, 77, 82,
2249 .17 2 ,174 ,168 ,155 ,150 :113 ;99 :94 :93 ,90 ,80 

 240, 246, 250, 253, 257, 260, 262, 264,270. | לעו -- תאו קעותגס

 112-- טק.14. 168. | תא 1", 30. | וידי -- םכדי קונתס 8

 -- וודי קמתתס 7ס. | גורהל 96,182, 2,

 25%. ול , 150. | ילעב 0.146 4. | םביבראמ -- םכיבראמ רשא
 187 -- בראמ 6%0 2. | רא ,70,198,224. - לכ -- לא

 רשא , 4 רבעי -- רובעי 77, 8ֶפ, 257. -- דבעי קוס 150,

 ךרדב -- ךרדה 174 -- ב תק 4 4 ו ד י
 26. רבע -- רבע 1,174, 260. | ויחאו -- ויחאו עיו 96. | ילעב

 ו

 לע 3" קזותס לכ

 םככש ילעב ודגביו , ,4.

 27. םבילולה -- \ \ 3: 77: 94 -- םכילוליה 70,150. = תריב ואביו

 םכהיהלא , 224. | ואביו -- אביו 99 -- ואוביו 4. |  םבהיהלא --
 םכהיהלאה 21 -- לא 195. - ולכאו 55 114. - תא 28

 29. רמאיו -- ורמאיו 80, קזנתסס דבע -- רבע 1 4
 םככש ימו 915 846. "כ ,ץס. אולה 4,178.  לעבוררי

 150, 65: 2 2200 2643 קזנמתס 1 לובזו 2 2: 4: 09 5%

249 ,195 ,174,176 ,99.112,113,144,149,150,158 ,96 :93 
 . -=- * \ 67: 894, 1פקירו  .260,270 ,2%7

 29. םבעה -- םכעה לכ 1,174. | תרא 2"-- ושאר תא 7.
 רמאיו -- הוהי רמאיו 77.

 30. לובז 4 30: 70, 77: 95: 89, 93: 96. 1

 < אולימ 97.

 םככשב -- םככשב שכע 187 -- ב 0.14
 7- ודגיו 3, 21, 67: 84, 94, 114, 128, 144, 172, 242, 262, 10

 288 '1, 289, 07, 1. שארב 58 96 == לע 2ף0 -- שארכ
 270. םכיזירב 2: 4, 21, 70: 77, 89: 112 2
 257: 264. 271, 282, 281 ; קזותוס 2. ולק 82, 84, 06, 100 4

 158,176, 270 ; תטמס 168. ועמש םכהל , 8%. | ועמש -- ךעמש
 145. םכהל ,70. | ילא ;70. | ילעב --י* 70 -- ילעב לכ 9.

 שככילא ,\ 21,113 --' \ 114 -- שככל
 8. ךולה -- ךלה 70 80: 93; 96,128, 144,154, 172, 179,187, 24
 246 : קצנתגס חושמל 70, 84, 85,0, 114, 150, 251, 4

 הבלמ 30, 77: 95: 89: 93: 99: 128, 145, 150, 174,176, 187, 6
 250; 251,253, 257: 260, 204, 271 1,282, 65 'ק 664-- הכלומ 4.

 ף. רמאיו -- רמאתו 30: 77: 89: 93: 251: 257, 260 - 'ו
 128,140 -- ארמאו 155. | ריזה םכהל ₪ םבחל תריוה 7.
 םכהל , 86. = תא יתלדחה תיזח ₪0ק.245 ג | תיזה -- ה 6

 =כיהלא -- םכדאו םכיהלא 24.
 גס. םביצעה 0ק. 286 3. - הניאתל 20, 3. | 'כולמ 100

 0 160, 178, 182, 226, 227, 24, 271,602 -- 'באלמ 4.
 11. רמאתו -- רמאיו 176, קננתוס הניאתה 30, 3-

 תא , 15%. = יתבונת תאו -- 'תבוגתו 172.  הבטה גטס. | יתבלהו
 182 -- ל עונל , 4. :י

 12. ורמאיו -- רמאיו 182. | םכיצעה -- שביצעה לכ 03: +
 יבל , 86 -- ךל 195. | תא --התא 1ֶפָפ. | יכלמ 17

 90, 93: 94: 99 ,,,,52 208, ד דק לס
4 270 ,264 ,253 ,252 ,251 ,250 ,246 ,240 ,226 ,210 ,108 

 282, 659 'ק ג טעו 11 -- יכלמו 6.
 13. ישרית 4, 67, 82, 86, 0, 150, 182, 224, 253, 7: 2602

 תטמ6 128, 168 -- תאו ישורית דג -- אאא ישורית 4-
 שכיהלא חמשמה טק. 8. 1.

 14. ורמאיו -- רמאיו 187. | לכ , 21,187. | דטאה לא . 8 -
 רטאל 77.  ךל --יכל 253. התא 84--ה 96,176. ךלמ-

 תא ךלמ 84 -- ךולמ 1, 70, 85, 89, 100, 150, 154, 168, 250,
 271 ; קעגתס 128.

 םכא ,182. | תמאב -- תמאב 5. דטאה 1%-- דטאה טה 4.

 שכימתבו 30. | םכיחשומ 176 -- םכיחושמ 77 --מ 2.146 93--
 ח טק. 14 0- יתא , 93 -- יתוא 96, 178, 262, 264 -- ותא

 קמחמס 100. | םככילע , 96. | יליצב 96,150, 154 -- ולצב 7.

 ןמ ישא -- תא 182. שא , 25.  דטאה 27"-- רטאה 280. תא

 --לכ תא 1 -- ןמ 4
 16. םבתישע :"--י,21.  וכילמתו --י 93 -- מתו טק.
 154. - לעבורי לס, 80,3,150,154,155,174: קתתמס 4

 םכעו -- םכאו 187.  םבאו 2"-- םכע) 158. - לומגכ ,+
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 קרשלשל שכצהיו שעה תרא קיו + ךלמיבאל 4
 ןמ אצי שפעה קדנהו אריו הדשב בראיו םכישאר

 םכישארהו ךלמיבאו + םשככיו שהילע שםקיו ריעה 44.
 ינשו ריעה רעש חתפ ודמעיו וטשפ ומע רשא
 : םכוכינ הדדשב רשא ככ לע וטשפ םכישארה

 תא דכליו אוהה שפויה לכ ריעב שפחלנ ךלמיבאו 5
 ריעה תא ץתיו גרה הב רשא םכעה תאו ריעה

 שככש" לדגמ .ילעב לכ ועמשיו , : חלמ הדערשו 6
 ךלמיבאל דגיו + תירב לא תיב חירצ לא ואביו 7
 ךלמיבא לעיו : שככש לדגמ ילעב לכ וצבקתה יכ 9

 ךלמיבא חקיו ותא רשא םשכעה לכו אוה ןומלצ רה
 האשיו שכיצע תכוש תרכיו ודיב תומדרקה זרא
 המ ומע רשא זכעה לא רמאיו ומכש לע םשיו

 םכג .ותרכיו : ינומכ ושע .ורהמ יתישע שתיאר 9
 ומישיו ךלמיבא ירחא וכליו הכוש שיא זשכעה לכ
 ותמיו שאב חירצה תא זכהילע ותיציו חירצה לע
 ! קדשאו שיא ףלאכ שככש לדגמ ישנא כ םג

 :'הרהכליה  ץבתב .ןחמ (ץבה דלא .ךלמימא :ךל'ו ;ס
 רכה ההמש] הסנה הרשה יךותב :?דיח(וזע ילהגמו 1

 זכדעב ורגסיו ריעה ילעב לכו שכישנהו םישנאה
 לדגמה דע ךלמיבא אביו : לדגמה גג לע ולעיו 2

 ! שאב ופרשל לדגמה חתפ דע שגיו וב שחליו

 ךלמיבא שאר לע בכר חלפ תחא השא ךלשתו 3

 50 10 א.

 לע 3 -- ונפל 252-

 41. המוראב טק. 146 10 -- ) . 20, 77: 06, 187, 271 4 ; קז1תוס

 154 -- המודאב 4, 89 : !066 150.  לובז 4, 77: 84: 8% 80
2 9 6 ,187,105 ,176,180 175 ,150,172 ,113 ,99 ,96 

 תררא -- ראו 7.

 42. הדשה -- הדשב 72. ודיגיו 2, 4: 30, 70: 77: 55: 2

7%6,,,,,,, ,99,100,101,102 ,96 

 178,152 2400 249, 250, 2%2, 2%3, 282, 283 ג קוס 41

 43. תא , 246. | השלשל -- ה , 30. | אצי -- איצוי 187 -- אציה
 93:96 -- אצ" 4: 84, 150;85,90,112: 174, 178, 182, 105, 2400

 251, 253: 257, 260, 262, 264, 271 4; תטמס 140 -- דרוי אצוי 4
 44. ומשפ - - - - - ודמעיו , 112,187,195. | ודמעיו -- דמעיו 77,

 15%. רעש -- רעשה 86. | ינשו -- ינשו הו 96. לע -- לא 4
 --ע ₪ק.140 100. | לכ ,224 --לכה 30. | םכביו 40.77:

 102 2200 227. י

 45. אוהה , 5 דוכליו 260, 264 -- כ 016 מ 4

 ריעה - - (6) - - תאו , 6 רשא , 4. היערזיו 77: 4
 158,187, 262 ; עחנתוס 4.

 46. םכבש לדגמ -- םככש לדנמ םככש 4.
 ואביו -- אביו 155,253. .לא--לע לס. לאתיב %, - 260, 4.

 47. דגויו 2 5 ב לדגמ , 70, 128, 4

 48. רה -- רה לא 251.  אוה ,253. | תומדרקה --ו, 30, זק4

 לרנמ , 55. +.

 -- תומודרקה 70, 8, 150 1. ודיב , 6. תרורכיו 4.
 תרכוש -- ו \ 21,77,128,174,270.  םביצע -- םביצע שיו 15% =

 םכיצעא ף0. | היאשיו 187. | םבשיו , 174,182. | המ -- המ רהמ

 182. | םבםיתיאר 14. יתישע -- יתישע רשא 1. נופר =

2 175 :155 ,144 :113 5 .82 .77 ,70 ,67 

 ינומבר 50.
 49. הכוש -- \ \ 77. 94, 99: 19 +,

70 ,260 ,27 ,2%3 ,20 ,246 ,240 ,228 ,224 :199 :174,176 

 ובש ףַּג -- וכוש 160,178, 180, 187,601 : קחתוס 82. | ומשיו 7.

 ותיציו ₪2. 8 3 -- ת 6% צ טק. ג 6. תרא - לכ תא 3.

 שאב , 187. | ותומיו לס, ף3, 180, 195, 251. | םכנ , 4

 602. - לדגמ קזגוגס לודגמ 1. | ףלאכ ץגותוס ףלאב ףס.
 50. ןחיו ץבת -- ו ץ טק. ג" - ץבת -- ץ ₪0. :ג= 4

 51. זע ;21 --הוע 80.112,155,195 ' קזגמס 168 -- ןעו

 התיה 96. = וסוניו קס, 85,100,174,182. | םכישנהו -- נ טק.

 150. | ולעיו -- לעיו 9ֶ8- | גנ -- גנה 180. | לדגמה -- ךלמה 2.
 52. לדגמה דע ךלמיבא טק. :ג5 17%. | דע :"--בננ דע ו

 לחנמה) - - - > .םכחליז , 182: -ן שבי %, 
 53. השא , 150. | חלפ -- עלפ 2%7. | שאר לע -- שארב

 לע -- וילע 30. | ץרתו -- ץרתו תא 77 -- ץירתו 8, 601 ; 6
 113 - כו1זחס 21% 1. תא -- לא 150-- . 224. | ותלגלוג 6

 6 א

 ג ו. 6]

 ! ופא רחיו דבע ןב ירעג ירבד זרא ריעה רש
 41 רמאל קרמרתב ךלמיבא ללא םכיכאלמ חלשיו
 שכנהו קדמכש זכיאב ויחאו דבע ןב ללעג קדנה
 42 התא הליל זכוק התעו + ךילע ריעה תא םכירצ
 33 חרזכ רקבב היהו : הדשב בראו ךתא רשא זכעהו
 .כעהו אוה הנהו ריעה לע תטשפו זכיכשת שמשה
 אצמת רשאכ ול תישעו ךילא שכיאצי ותא רשא

 34 הליל ומע רשא שכעה לכו ךלמיבא קיו :ךדי

 35 לעג אציו ! שכישאר קרעברא שככש לע ובראיו
 ךלמיבא קיו ריעה רעש חתפ דמעיו דבע ןב

 46 זרא ללעג אריו = : בראמה ןמ ותא רשא םכעהו
 ישארמ דרוי שפע קדנה לבז לא רמאיו שעה
 התא םכירהה לצ זרא רבז וילא רטאיו שכירהה
 37 רמאיו רברל ללעג דוע ףסיו !  םכישנאכ קראר
 דחא שארו ץראה רובט שכעמ וםידרי שכע הנה
 48 היא לבז וילא רמאיו :ץכיננועמ ןולא ךרדמ אב

 ונדבענ יכ ךלמיבא ימ רמאת רשא ךיפ קוופא
 קדתע אנ אצ וב קדתסאמ רשא שעה הז אלה

 9 כחליו םככש ילעב ינפל לעג אציו :וב שחלהו
 4ס ולפיו וינפמ סניו ךלמיבא והפרריו = : ךלמיבאב
 41 ךלמיבא בשיו : רעשה חתפ דע םיבר זכיללח
 תבשמ ויחא תאו לעג תא *רבז שרגיו .המוראב
 42 ודגיו הדשה עכעה אציו תרחממ יהיו ! ץככשב

 שב 8 22 2

 174,176. 195: 246: 249, 252, 23, 260, 64. ךש -- לש 4.
 דבע -- רבע 4.

 41. חלשיו -- הוהי חלשיו ֶד. = ךלמיבא -- דבע ןב ךלמיבא 6.
 הנה -- הנחו דבע -- רבע 4

 12. התעו -- התאו זֶלג. | םבוק -- םכוק ל
 תםכעה 7% בוראו 923: 99: 190 7.

 23- היהו 1 84 -- יהיו 5- רקבב -- רקבה
 ורוב ז ף9.  םבככשת 3. ל 2
 אוה :%-- אובו +. םכיאצוי 4. 77, 89: 956 5
 260, 262 ; סנו ףס. | ךידי 70, 99, 1,

 180,187,2ף1,252 3: קענתס 4
 34. םכעה לכו -- םבעהו 150, 228. | רשא ,140. | ומע ₪.
 136 114 --)תא 96: 99:182,195,2493 םתס 4 הליל

 .- הלילל 76. | ובראיו -- וכראיו 224. = העברא -- השלש 2.
 35- רבע -- רבע 4. םכעהו -- םכעה לכו 2 14 79

 246. ותא -- ותא ומע ז --ומע 85,198. | בראמה --'א 0.
7 

 36. לענ , 4- | הנה - - רמאיו , 182. = לא -- ןילא טז 174 --

 תא (סעו 2. | לובז 2, 4: 70; 77: 85: 89, 93: 96 6; 6
 180, 246, 240, 252, 253, 264. דר" -- 2 ,- 

 שארמ 112. | וילא -- לא לס. | לובז 4, 70, 77, 84, 85, 899: %
 1ַזב, 150, 158,176, 187, 246, 249, 253, 264. תא -- לא 2.

 האור 21.  םבישנאכ -- שכישנא יב 195 -- םבישנאב 9 4-
 27. רוע ףסיו (טע.185 110. | ףסויו 2, 4, 20, 10, 70 42
 101,112,111,150, 226, 240, 2ף0, 201,262, 270 + דוע -

 +.77,100. | דבדל -- לבז לא רבדל: 86. | םכע . 4,934. | םםידרוי
2 ,102 ,99 ,90 ,80 ,86 5 94 82 :77 ;70 ,67 ,21 ,20 :4 ,1 .2 ,1 

52 .1741789 ,172 ,158,162 ,154 ,149 ,144 ,139 ,111,130 
 246, 240: 250, 253, 257, 260, 2 264, 271 4, 300 רובט

 -- 0 0ק. 88 לד. ןוליא 84, 86, 90, 112, 149, 178, 195;
 251, 253: 257 : קנס םכיננעמ 21, 77; 84, 85, 100, 01,
22 240 2 ,224 ,210 ,157 ,182 ,17% ,168 9,740 

.0 :257 
 248. וילא -- | , 155. - לובז 4, 0. 1

 | 113,150,158.176,187, 249,253. אופא , 257 -- אופיא

 96, 114,139:154,168,173,180, 262, 288 1, 280, 659 2 -- אפוא

 93: 144: 246, 282 -- הפא 4, 30.19% -- הפיא 1,21,77:93: 9
 9, 150, 160, 174, 176, 187, 2ף0, 251, 254, 260, 602 ---הופא

 ימ , 77. | יכ -- רשא 178. | םבעה -- ךלמיבא 96. | התפאמ --
 ה 2. 2: 4: 20, 10; 77: 90; 93, 128, 174, 224, 227, 270

 התע -- התא 8, קצנמס 4
 29. ילעב --י ; 180. | םכחליו -- ומחליו 0.

 40. ךלמיבא -- ךלמיבאב 187. = ולפיו -- וללפיו 224.

 םכעהו -- לכו

 דע ==



60% 

 : ןוטע ינב דיבו שכיתשלפ דיב זשכרכמיו לארשיב
 הנמש איהה הנשב לארשי ינב תא וצצריו וצעריו 8

 ןדריה רבעב רשא לארשי ינב לכ תא הנש הרשע
 ןומע ינב ורבעיו = ! דעלגב רשא ירמאה ץראב 9

 תיבבו ןימינבבו הדוהיב שפג שחלהל ןדריה תא
 לארשי ינב וקעזיו : דאמ לארשיל רצתו םכירפא ז0

 וניהלא תא ונבזע יכו ךל ונאטח רמאל הוהי לא
 ינב לא זדוהי רמאיו : שילעבה תרא דבענו ג

 ןומע ינב ןמ ירמאה מו םכירצממ תגלה ללארשי
 וצחל ןועמו קלמעו כינודיצו | : םםיתשלפ ןמו 2

 : שכדימ שככתא קדעישואו ילא .וקעצתו שככתא
 םכירחא שיהלא ודבעתו יתוא םכתבזע שכתאו 3
 לא וקעזו וכל :םככתא עישוהל ףיסוא אל ןכל 4

 שככל ועישוי קרמה שכב םכתרחב רשא םכיהלאה
 קדוהי ללא לארשי ינב ורמאיו ! שככתרצ תעב 15

 ךא ךיניעב בוטה ללככ ונל קדתא זרשע ונאטח
 רכנה יהלא תא וריסיו : הזה שפויה אנ ונליצה 6

 ללמעב ושפנ רצקתו קדוהי רא ודבעיו לכברקמ
 ופסאיו דעלגב ונחיו ןומע ינב וקעציו : ללארשי 7
 ירש שכעה ורמאיו |: הדפצמב ונחיו לארשי ינב 8

 שכחלהל לחי רשא שיאה ימ והער לא שיא דעלג
 : דעלג יבשי לכל שארל היה' ןומע ינבּב

 60% 8)% ] ו

 54 רענה ללא קדרהמ תורקיו : ותלגלג זרא ץרתו
 ןפ ינתתומו ךברח ףלש ול רמאיו וילכ .פושנ
 ! תרמיו ורענ והרקדיו והתגרה קדשא יל ורמאי
 5% שיא וכליו ךלמיבא ערמ יכ ללארשי שיא ואריו
 56 רשא ךלמיבא תער תא םכיהלא בשיו + ומקמל
 57 לכ תאו :ויחא םכיעבש תא גרהל ויבאל השע
 אבתו פפשארב םכיהלא בישה םככש ישנא תער
 ; ללעברי ןב ושפת תללק שכהילא

 ו

 עלות ללארשי תרא עישוהל ךלמיבא ירחא םקיו
 רימשב בשי אוהו רכששי שיא ודוד ןב האופ ןב
 2 שלשו סכירשע לארשי תא טפשיו : שירפא רהב

 3 ריאי וירחא ושכקיו : רימשב רבקיו תרמיו קדנש
 : הנש שכיתשו שכירשע לארשי תא טפשיו ידעלגה
 4. םביריע שבישלש לע זכיבכר וכינב ופישלש ול יהיו
 דע ריאי תוח וארקי שכהל שכהל וםכיריע שכישלשו

 5 ריאי תרמו :  דעלגה ץראב רשא ;דרזה כויה
 6-ערה תרושעל לארשי ינב ופיסיו + ןומקב רבקיו
 תורתשעה תאו שילעבה תא ודבעיו הוהי יניעב
 יהלא תראו ןודיצ יהלא תאו םשכרא יהלא זראו
 קכיתשלפ יהלא תאו ןומע ינב יהלא תאו באומ

 7 זדוהי ףא רחיו : והודבע אלו הוהי תא ובזעיו

- 

 ב פז עת 0 א

 8. ונוצעריו 96. | ינב תא וצצריו 0. 136 110. | וצצוריו +. 5
 1נ2,150,174.175, 251. איהה הנשב !טק.140 130.  הנשב , 4

 --הנשכ 252. | איהה \ 70--אוהה 2, 4,100, 101, 240 ; קעונמס

 הרשע הנמש , 70.  הנומש 112. לכ 174.  ינב 77.  רשא ג"
 286. רשא --- רבעב ,182.  ץראב 176. ירומאה -

 9. ןדריה רא , 2 ןימינבבו -- ןמינבו 77 -- ןימינבו 20 -=

 ןמינבבו 2, 4, 20, 21, 84, 80, )0, 93, 06, 100,101, ,%) ז 0

 155: 158. 174.175,178. 251, 257, 264, 270 -- השנמבו דג ==

 ןמיניבבו 2. רצתו -- ר 10. -84- 42

 10. וקעויו -- ז , 173 -- וקעציו 227. = הוהי -- םבהיהלא הוחי 15

 -- הוהי תא 4. = יכו -- ) \ 85: 80:93, 150, 168, 288,601, 602

 ונבוע -- נ . 159. | וניהלא -- הוה*
 וניהלא 1,113, 226, 251, 450---הוחי 6. םכילעבה --ה ,

 זנ. ןמו -- תיבמו 70. | ןמ -- ןמו 1, 2: 3: 4, 21. 67, 7 4

 86, 89:90, 93: 94.96: 99, 101,102,112,זָב, 130,130,145,1909 |
 ז 54, 155, 158, 160, 162 172, 174,178, 182, 187,195, 289

)286,288 ,283 ,282 ,271 ,270 ,260,262 ,257 ,2%2 ,228 ,227 ,226 

 601,602. | םכיתשלפ ןמו -- םכיתשלפמו 22%. | םפיתשלפ -----
 םכיתשלפ ינב 2%0 -- םכיתשילפ

 12. םבינוריצו -- ₪כנודצו 77, 128, 174 -- םכינדיצו 1, 4,

,102 ,101 ,100 ,99 ,96 ,94 :93 :90 :85 

 176, 178,182, 224, 253: 254, 257, 260, 204, 270. 277 ; קזננתס .

 וקעצתו -- וקעזתו 3: 174: 1ס6 114 -- וקעציו 100 113 --- ג
 186 4. העישואו -- ה \ 89 -- העישאו 4, 93,128. | םכדימ -

 םכאדימ 8.

 13. םכתאו 016 258 4. | יתוא -- 1 7

9 .150,154 ,114,128,144 ,113 ,101 ,100 ,94 :93 902 ,89 :95 
,262 ,260 ,2%7 ,261 ,240 ,246 ,224 ,182 ,176 ,175 ,172,174 ,158 

 264,270. - ודבעתו -- ודבעתו ובזעתו 89. | םכיהלא טו 4
 ףיסא 1, 2, 93, 100, 128, 176,

 14. וקעזו -- וקעצו 30. שכב 1.

 150. - םכבל קעותס םככתא 2.
 םככתער 150 4

 15. ורמאיו עם 150. | התא ₪6 ונתא 0.
 הבוטה 96. ונליצה --' . 89- 6

 16. םכברקמ -- םכברקב רשא 187 --- םככברקמ סזנמתס 9.
 הוהי ,

 17. וקעציו --- ועסיו 37%. דעלגב -- לגלגב 6.
 18. והער לא 026 והערל 130. | היהי -- היהו 40. | שארל =
 ר קנתוס א )6. | יבשוי 70, 96: 154, 250, 257, 200, 264, 271, 279,

 282, 284, 6 דעלג נק. ע4-

 ועישוי --ועשי 210 -- ןועישו

 םככתרצ -- כ \ 70, 84 --

 לכב -- לכ 174

 , קונוס 257 : םטסמס 4

 544. הרהמ 0ק.180 90. לא קחתס תא 2. אשונ 5.
 וילכ - וילכ ול 96. = ול , 89. = ףלש , 240 -- ףולש 4

 ינתתומו -- ינתתמו 89, 0, 113, 154, 168, 174,178, 246, 270 --

 ינתתומתו 96 -- וניתתמו סָּג -- יניתתמו לד -- יניתתומו 70. יל
 129.  והיתגרה 776.

 5%. 00. 187. - שיא 28 6. יכ לארשי טק. 4 2.
 ומוקמל 20, 70. 86, 80: 03: 06, 112, 112, 150, 174, 176, 182, 1

 253: 204, 270 : קצוזהס 1 =- וזמקזמלא 4.

 56, ביהלא -- םכיהלא ךלמיבא 76. | ךלמיבא תער תרא ---
 תער תא ךלמיבא תער תא 84. | תער תא -- תער תא הליל 2.

 השע רשא ; ויבאל - ו טק. 285 ף -- וניבאל 6 104

 גורהל 168. - ויחא קעותס ויחאל 7.
 57. לכ ; 84. | תער ,21. | םכיהלא --' ,178- | אבתו -- תו
 תק. 186 89 -- אובתו 4 םכהלא 2 4, 21, 95, 89: 90 2

2 .162,168,182,249 4,957 

 קעתמס 178: םטוס 128 -- םבהילע 25207200 -רללק 7-₪- לק

 4טק.18. 128. | לעבורי 70, 77: 80: 93, 150: 155: 174, 195: 257 :
 קעוגס /

 ז . עלות -- עלות תא 252. האפ 40.  ודד 77 82, 03, 02

 113,176, 182, 270 בשוי 77, 82, 80, 906 / 77

,6 ,2604 ,262 ,260 .7 :253 ,2%0 ,176 

 2. לארשי תא טק. 4. 4 לארשי , 4. הנש -- םכינש

 150,257 -- ה 0ק.45 ז74. | רימשב רבקיו תמיו טק. 14% 4

 תמיו , 77, 174- רימשב קזוזתס דימשב 4.

 3. וירחא --א וירחא 30. | 3: 4. םבישלשו - - (13) - - טפשיו
 נק. 46. 2.

 4. יהיו -- ויהיו 89 -- טק. :3-

 . םכהל םםיריע םכישלשו , 145. = םביריע םבישלשו , 96. | םםישלשו
 םביריע 2%-- םבירע 156 -- םכירייע :00,2%1. | םכהל 2%
 תוח -- תווח 12

 םביריע 1%-- םבירייע

 -ו.2

 21,174 -- םכהלו 40 -- םכדבל םכהל 6.
 262 ; קזותס 112. - רעלגה = ה,

 5. ססת.,77.  ןומקב , 30 -- קב 6146. זסז -- ןומקכ 1060 4.

 6. ופסיו 4, 84, 94, 260, 264 -- ופיסויו 21, 30, 8%, )0, 96; 0

 112,113,1ף0,154,174,187,262. א 1%--א עת. 42

 תראו 25--) 150 -- א [0ק.14880 1:01. | תורתשעה תאו -- תראו

 תורתשעה תאו שעה :30.  תורתשעה -- ו , 21, 0 " 2

 128,154,176,187, 210, 224; הטחס 168 -- תור טק. 3
 יהלא תאו 1" !סע יהלאו 128. | באומ - - - - ראו א יהלא תראו

 ןודיצ ןודאיצ יהלא תאו באומ 80. = ןודיצ --י* . 77 -- ור 2
 155; 253: 257, 260, 264. | ובזעיו -- 1 (טק.זג. 70,82. - הוהי 2"

 -- הוהי יהלא 96. = והדבע 20 84, סָג, 158, 176, 105 : 0106 2, 5.
 7. םכרכמיו -- םכרכמיו עאלו 96. | ךיבו 5:5 74.
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 דעלג :ינקז שכע חתפי ךליו ! הרשענ ןכ ךרבדב ג

 רבדיו .ןיצקלו שארל זכהילע ותוא זכעה ומישיו
 חלשיו .!הפצמב הוהי ינפל .וירבד לכ תא זחתפי 2

 יל המ רמאל ןומע ונב ךלמ לא םכיכאלמ חתפי

 ךלמ רמאיו : יצראב שכחלהל ילא תאב יכ ךלו 3

 זרא לארשי חקל יכ חתפי יכאלמ לא ןומע ינב

 דעו קביה דעו ןונראמ סכירצממ ותולעב :יצרא

 דוע ףסויו : שכולשב ןהתא הבישה התעו ןדריה 4

 רמאיו + ןומע ינב ךלמ לא סכיכאלמ חלשיו חתפי 5

 ץרא תרא לארשי חקל עצל חתפ רמא קרכ ןל

 טכירצממ םכתולעב יכ !ןוטע ינב ץרא תאו באומ 6

 ! קרשדק בביו ףום שי דע רבדמב לארשי ךליו

 רמאל םכודא ךלמ לרא זכיכאלמ רארשי חלשיו 7

 עכגו כודא ךלמ עמש :אלו ךצראב אנ ;ררבעא

 : שדקב לארשי בשיו הבא אלו חלש באומ ךלמ לא

 ץרא תראו םשודא ץרא תרא בפיו רבדמב ךליו 8

 רבעב ןונחיו באומ ץראל שמש חחרזממ אביו באומ

 ! באומ לובג ןונרא יכ באומ לובגב ואב אלו ןונרא

 ירמאה ךלמ ןוחיס ללא סכיכאלמ 5ארשי רלשיו 19

 3 סידו עז 0 או

 257,260, 270 קזומס 128. | ינפל -- ידיב 07, 270. יננא

 -- יכנאו 150,170. | םבכל ;187. = שארל -- רל ק 4

 10. ורמאיו --' .150. = ינקז -- קז קס לו גס. | הוחי 4

 עמש היהי \ 865- עמוש 2% 195.  וניתוניב --וניתניב

 30, 50, 60, 76, 80: 82, 8%, 00, 04, 107,108, 11ס0,זזז,זזנפ

 6 150, 155: 173: 182, 223, 221, 240, 261, 253 257, 260, 270 ג

 קס 128 -- ונתוניב 176 -- ונתניב 6 :

 1נ. םבע -- םבעא : -- םכא 136,244 -- לא 100, 253, 2

 ומשיו 77, 166 ותא 260 ג קתתתס קס. | ינקז --י 0. 280 0.

 1נ 22 3: 4: 30 50 60, 70, 76, 77, 80, 82, 54, 90 06 סב, 04
1 (2,,,,,, ,99,100 :96 

2 175 .174 ,155 .144,150,151,154 ,136 

270% ,262 ,260 ,257 ,2%3 ,2%2 ,251 ,240 ,246 ,240 ,224 .196 ,187 

 271. 278, 270, 282, 281, 284, %6) 292 ; קענתס 128 ; תטמס 4

 םכהילע == * \ 107 -- םכ , 178 -- , 60. = ןיצקלו שארל -- ןיצקל

 7 תרא -- לא 4

 12. 60.12,13. ןומע -- (זז) - - רמאל ,

 (טק.145 1ֶקָּג.  רמאל | 84. | ךלו --ךלו 7.

 187,199 --'תאב קתנתס

 13. יכאלמ -- ךלמ 84. | חקל 0.145 82. | לארשי --לארשי תא

 4 ותולעב -- ותלעב 1 יי 6 77, 80, 82, 43 7

0 110 ,99.100.102,107,108,100 ,90 

 ז51.155:170:172,174,176,177,178,182,187) 195, 196

 224, 244, 6 249: 253, 260 ; קעוגגס 128 -- םבתלעב 1 4-

 ןונראמ ,.84--- , ,2 זס9,11ס,1ו1נ,1ז3,144,500

 דעו 1"--ו 150,18,12%, 174, 253,257, 260, 264. - קוביה

;257 :249 , + ,8012 

 הבושה :70. | ןהתא ,18 --- ₪6 םכהתא 1.

 14. ףסיו 1, 10, 76: 84, 04, 100, 107, 5 10. ,

 +, 224, 253, 260 ; קזננס 53

 100.5 ועו - דחע 196. 5 = ךלמ , 6.
 14.1%. חתפי - - (9) - - חלשיו \ 6

 15. מאיו -- ורמאי ף0, 150, 170, 198, 204, 300. | חתפי רמא

 -- החתפו הוהי רמא 244. |  רמא , 145. | אל -- ול 107, קנווס
 6 תראו - ו , 155. | ץרא תאו באומ , 6.

 16. םבתולעב ---ו , 1, 2, 21: 30, 76: 77: 50, 8%: 80, 90 3, 5
 96, 100, ז07, 108, 100, זס, זז, 128, 136, 144, 149,

-- 6001 ,204 2 260 ,2% ,2%0 ,240 ,246 ,244 ,187 ,178 ,160 

 חתפי - פ
 תאב --התאב ג

 ותלעב 182 -- הרהה שכתלעב 150. = ךליו -- בשיו 227. | לארשי
 -- ןומע ינב ץרא תאו באומ ץרא תא לארשי וז. = םי -- כי ופ

 3 אביו -- אוביו 19 -- ואביו 4

 1:7. לארשי 1", 4 רמאל , %- הרבעא -- הרבענ %)

 173:195. אנ 153: 244, 246, 288, 602 ; םטתס 150. | ךלמ 2*
 18 1. םבודא 27

 1 ךליו -- לארשי ךליו .

 ץרא תאו םכודא , 1,109,168. | ץרא 2", 150. | באומ 1" ₪.

 עג8 128. | הרזממ -- ר טק. 4 שמש ץזנופס שמשה 70.

 ןונחיו --ן ,. ז, 18, 30, 76, 90, 95, 96, 170, 187, 226 זוגזַא- 253,

 בסיו -- בשיו 196, קתנתס 4

 .1 04% ] יז ₪.

 1 הנוז השא ןב אוהו ליח רובג היה ידעלגה חתפיו
 2 ול דעלג תשא דלתו ! : חתפי תרא דעלג דלויו
 ורמאיו חתפי תא ושרגיו השאה ינב ולדגיו זכינב
 זררחא קדשא ןב יכ וניבא תיבב ללחנת אל ול

 בוט ץראב בשיו ויחא ינפמ חתפי חרביו ! התא
 : ומע ואציו םפיקיר טכישנא חתפי "לא וטקלתיו
 יהיו :  לארשי שכע ןומע ינב ומחליו שכיטימ יהיו
 ינקז .וכליו ללארשי כע ןומע ינב ומחלנ רשאכ
 6 ורמאיו + בוט ץראמ חתפי קרא ערחקל דעלג
 ינבב .קדמחלנו ןיצקל ונל קדתייהו קדרּכל חתפיל
 7 שםתא צלה דעלג| ינקזל חתפי רמאיו | : ןומע
 טכתאב עודמו יבא תיבמ ינושרגתו יתוא שכתאנש
 8 דעלג ינקז ורמאיו + שככל רצ רשאכ התע ילא
 ונמע תרבלהו ךילא ונבש קדתע ןכל חתפי לא
 .. יםשי לכל שארל ונל תייהו ןומע . ינבב תמחלנו
 9 זכיבישמ כא דעלג ינקז לא חתפי רמאיו : דעלג
 שכתוא הוה' ןתנו ןומע ינבב שכחלהל יתוא שכתא

 10 דעלג ינקז.ורמאיו : שארל פככל היהא יכנא ינפל
 תל זכא וניתוניב עמש קדיה' קדוהי חתפי 'רא

+2 

4 

 א יה: ו

 1. 45 חתפיו 38 ןב טק. 46 130. = רובנ -- רוביג 18 -- טק.

 צג[ 112. לח --דיצ 12%.  הניז -- םכש ובכשיו בחר המשו הנוז
 2%3 --1 ב 60.  דלו 20 67: 77, 83, 86. 106, 25467.

 זרא דעלג -- תראו דעפג תרא 6
 2. םכינב טק. 8: 128. - ולדניו ₪ ודלביו 107. | ושרניו ---
 והשרניו 149. 244. = ול 2", 96. | תיבב -- י , 224 -- .תיבב ונתא

 21. השא \ 70, 95- '

 2. חרביו -- ב 6 5 5- חתפי \ 3- ץראב ; 2.
 בוט , 80. | לא -- תא ז9 -- ל !טס- 15 2. , | בוקר 101

:95 94 :93 .90 ,89 ,56 ,5% ,54 ,82 :77 :76 ,70 :67 ,60 :50 ,30 21 
,+ ,100 ,108 ,107 ,102 ,101 (100 ,96 

:240 12 :101,195 ,180 ,182 ,155,176 ,151 ,144,150 ,116 7 
 2651; 4 260, 271 0, 204, 4. ואצי| -- אש 100. 240. 80 --

 אאא 89 -- ויהיו 145 תוגעפם. 04. ומע , 107 -- ותא 5.

 4. םכיממ 136. | ינב --יב 267. | לארשי ינב 5.
 6 לארשי ----- יהיו \ 30 106 -- טמפ 114. | ןומע ינב , 0.
 ןומע פ 14. 25 םבע 46 חתפי 0גק.ת88 110. | תרחקל --

 תארקל %--8. חתשפ -- (32) -- ץראמ ,-
 6. חתפיל -- חתפי לא 187,95,12%.: קחתס 70. | ונל התייהו
 ןיצקל -- היהת ןיצק 109. | התייהו -- התיהו 4, 30, 99, 0
 ולס, 177,197, 244 -- תייהו 2, 18, 70 77, 2 86, 106, 108, 100
27 5 ,224 ,223 ,108 ,105 ,174,182 172 ,161 ,128,136 

 -- תיהו זק.  ונל -- אונל 77. - המחלנו קצותמס ומחלנו 6.
 ינבב טזנומס ינבל

 7. רמאיו -- ארמאה 140.  ינקזל -- ינקז לא 58%
 1%1,154:155:178,182,101.204' קותס 241 סו 113נ תטמס

 198. אולה 86,172, 221.  יתוא , 1, 107 -- ה

.99 :95 :94 :91 ,90 ,89 ,6% ,51 ,82 ,80 ,77 ,76 ,70 60 50 
 106,108,100,110,1זז,1ו3,11, 0 136, 144, 150 13

,223 ,196 ,187,195 .178 ,177 ,174,175,176 :1%4,155,170 
244: 246, 249 251: 254: 7: 200, 202, 270, 271, 279, 270, 282. 

 283, 284, 286, 202 ; תטחס 4. ינושרגתו -- ינשרגתו 2
,221 ,106 ,101 ,182 ,170 ,150 ,136 1 .80 ,77 :76 

 240, 257, 260 -- ינוחלשתו 170 תגזש. 206. | עודמ 7.
 8. ורמאיו -- רמאיוו 4,934. = ןכל קזומוס יכל 14%. | התע 13
 40. | תמחלנו -- התמחלנו לד. = ןומע , 85. = תייהו -- התייהו 1
 4, 40, 154, 601 ; !ס6 ףס -- התיחהו 7. ונל , 7. שארל

 ;109. יבשוו 70174 0 204
 8.0. ןומע - < (16) - - תייהו , 76.

 9. דעלג - - - רמאיו , 80. | רמאיו --' \150. | םכתא םביבישמ
 .₪ םכיבישמ םבכתא ז. םביבשמ 77,195. | י'תוא --' . 154--
 1,210, 10, 50, 76, 77, 80, 85, 80; 99: 93: 94: 96, 99, 100, זס
2 ,150,151,155 ,128,130 ,125 ,113 ,100 ,107,108 ,106 
0 ,246 4 ,224 :223 ,100 ,187,195 ,182 .174,17%:176,177 

 253, 257, 260, 270,282 -- םבתא קוגתס 111. | ןומע ינבב לוג 10.
 שכתוא הוהי ₪ הוהי םכתוא 21. | אבתא 1, 4, 30, 50, 60, 70, 6%
0, ,106 1 ,100 ,96 95 :94 :93 ;89 ,85 :84 ,90 ,77 

.5 ,,,,,,,, ,112,117 ,110 
13 :249 ;246 ,240 ,223 ,199196 112 7 ,177 ,175 



6). 1. 

 אל עודמו הנש תואמ שלש ןונרא ידי לע רשא
 ךל יתאטח צל יכנאו :פשהה זרעב שתלצה 7

 קרוהי טפשי יב שחלהל הער יתא השע התאו
 אלו : ןומע ינב ןיבו לארשי ינב ןיב שפויה טפשה 8

 חלש רשא חתפי ירבד לא ןומע ינב ךלמ עמש
 זרא רבעיו קדוהי חור חתפי לע יחתו : וילא 2

 הפצממו דעלג הפצמ תא רבעיו השנמ תאו דעלגה
 קרוהיל רדנ חתפי רדיו +ןומע ינב רבע דעלג ךס
 היהו :ידיב ןומע ינב תא ןתת ןותנ שא רמאיו גנ

 יבושב יתארקל יתיב יתלדמ וצי רשא תוצויה
 : הלוע והיתילעהו הוהיל היהו ןומע ינבמ םשכולשב

 זכנתיו שכב שחלהל ןומע ינב ללא וחתפי רבעיו 2
 זרינמ ךאוב דעו רעורעמ שככיו | : ודיב קדוהי 3

 דאמ הלודג הכמ סכימרכ לבא דעו .ריע םכירשע
 זחתפי אביו |: לארשי ינב ינפמ ןומע ינב וענביו 4

 0% ן יט פיזי.

 ךצראב אנ הרבענ לארשי ול רמאיו ןובשח ךלמ
 20 רבע "לארשי תא ןוחיס ןימאה אלו :ימוקמ דע
 ;רצהיב ונחיו ומע לכ זרא ןוחיפ ףסאיו .ולבגב
 21 'רארשי יהלא קדוהי ןתיו : לארשי שע םכחליו
 שרייו כוכיו לארשי דיב ומע לכ תאו ןוחיס תא
 : איהה ץראה בשוי ירמאה ץרא לכ תא לארשי
 22 קביה דעו ןונראמ ירמאה לובג לכ זרא ושרייו
 24 יהלא קדוה) קדתעו :ןדריה דעו רבדמה ןמו
 יכארשי ומע ינפמ ירמאה זרא שירוה "לארשי
 24 שומכ ךשירוי רשא תא אלה :ונשרית קרתאו
 זדוהי שירוה רשא לכ תאו שרית ותוא ךיהלא
 25 בוט בוטה קדתעו  +שרינ ותוא ונינפמ וניהלא
 םשע בר ברה באומ ךלמ רופצ ןב קלבמ זדתא
 26 לארשי תבשב !םכב שכחלנ שכחלנ םשכא לארשי
 םיהעה לכבו היתונבבו רוערעבו היתונבבו ןובשחב

00 

 ו גת הז 5 1 ₪

 -- ברח 4 ברי םכא -- םכאו 106,109, 180 7,

 250, 2%7, 200, 294 -- םבאא 174 -- םכעו -

 26. היתונבבו - - תבשב ,\ 84. | ןבשחב 82.  היתנבבו 4 0

15 10,110 ,100 ,91 ,0( ,80 ,85 ,82 :77 ,60 ,40 ,21 ,20 

 177, 180, 182, 224, 240, 244, 4. היתונבבו רוערעבו \ זס.

 רערעבו 22 4: 10. 302 77: 82, 842 89, 00:08, 0 102 בז עו

 זנס) ד12,126,130,דפ50) 54, 150, ד72,177, 132, 87,002

6 ,284 ,283 ,282 270 ,271 ,270 ,262 ,260 ,240 ;246 ,244 ,224 

 202: קזומס 168. | היתנבבו 4, 19, 20, 21, 30, 50, 77 82 2

,244 ,240 ,223 ,182 ,175 ,155 ,154 ,150 ,110,128 ,100 ,93 

 25ד, 207: 270." ןנרא ד,דסס, דאס 1772142 פלו שלש

 -- שלשא 1. אל ,187. | תעב -- תעכ 210. | איהה , 15%-=

 אוהה 2, 1,100, 21, 60, 100 00 10,172 ד, ופקפ לקה

 27. ךל ,154. | השוע 7ס,100,112,12%.  יתא --יתא ב 6

 --ימע 89,196, 249--התא 154. יב םכחלהל , כ ןש)

 187. - םבויה טפשה (טק,245 67. - טפושה 74

 195: 253: 257, 200, 264, 202. | בויה , 180. < לב ןיב כא קב
 131- 120. יו יב תתזמס לב 20, בו קה

 ינב 4.  ירבד 28. ןומע ינב ךלמ 5 ףַּ- = ךלמ טק.145 .
 -- יכאלמ 375 תוגזפ. -- אלמ 5מ. 11. 7.

 29. תא 1%-- לע 375. | דעלגה --ה ;196. | השנמ -- השנמה
 4.30 זנס. | רבעיו 2"-- רובעיו 283. | תרא 2", ף0. | הפצמו .

 106. | דעלג הפצממו , 145. | דעלג 2%-- דעלג ינב 1. | רבע --
 ר 2.185 468.  ינב---ינב תא 21, 06,168,181,206, 220, 7

 237: 249: 337: 375: 354: 471: 513: 564 607, 620 : קזותוס 4; סנס
 220 -- תג. 460. תא 187, 262,608 -- ינב תאו 614 -- ינב לא

 1, 212: 336: 446, 470, 475: 490 ; נ1תס 401 --'נב אא 220 2.

 29. חתפי רדנ < 100. בא רמאיו גק.18 175. ןתנ 2
 206, 0 0 70 ל 85: 89: 90; 93: 99; 1% זס

4,8,,,,,, ,+11 
 187: 195: 224, 244, 257: 260, 270, 064; תומס 113. | ןומע ינב

 [נק.14. 168. | ינב -- ינב םבעה 96. | ידיב 4
 31. אציה 1, 21, 30, 77: 94 108, 100, 110,128, 150

 182,187,196,270. - אצי רשא , 96 -- 55 93. | יתארקל ---
 יתארקל הצוחה 7ס -- יתארקל הצוח 661. = יבושב --ו ,7-

 ןומע ינבמ , 651. = והיתילעהו -- והתלעהו 70, 84, 8, 100, 187 --
 ית . 93 -- והתילעהו 94, 96, 128, 150, 155, 257, 260, 264 --והית

 \ 21 -- והיתולעהו 1, 20,158, 658 -- והיתלעהו 244. הלוע -- ו א
 זו 22 3: 4,109: 20, 21, 0, 50, 60, 03.,00.,82: 042 0, 102,

 ז גס 12, 30 1040 10 14 כ 1597 18 182, 2

 210, 221, 242, 244, 246, 2%0, 252,253, 257, 260, 270: נמס

 128 -- הלועל 149 -- הלעל 70, 224, 204 -- 10.14 4
 הלוע - - היהו -- הוהיל הלוע והיתילעו 1

 32. רובעיו 80. | לא -- תא 77, 174, 177: 4.
 23. םםכיו ץעונגס םכוכיו 174 -- הוהי םבכיו 96 -- םכביו

 רערעמ 2, 4. 19% 21, 20, 60, 60, 70, 77: 82, 84, 85: 80: 90, 93: 5

2 ,,,, ,99,100,101,106,108,10 ,96 

 1 54.198,172. 173,175: 177:182,ז97כ דס, 227, 2222

 246, 240, 252, 251; 257: 260, 264, 270, 277,282, 300. | דעו--

 ו 2, 10, 60, 77, 82, 8,129 7 196, 224, 227, 294-

 ךאב 1, 2, 4,190, 20, 21, 30, 50, 60, 70, 77, 82, 85: 90: 93: 96 992

 1סס),101,106,108,100,110, זר, 144, 150, 155, 162,608, 2

5% :219 ,244 ,240 ,224 ,222 ,108 ,182,187,195,196 ,177,180 

 252: 257; 260, 264, 270 ; קזנתס 128. | תרינמ -- תינימ 109 -- י1

 ןונרא -- ) ,, 86, 197, 246 -- ןונרא באומ 109. = ןונרא ---- אלו
 84. לובגב -- לובגל 150. = ןנרא

 7 חלשיו אא 19. | חית 76, 80, 8%, 90, 99; 102,
 116,150, 172,177: 223,224--]הס זוז.  ירמאה ךלמ לוג 4
 ירומאה 8,100.17: קנס 12%.  ןבשח 80.  רמאיו -- ורמאיו
 77- ול א 0. הרבענ -- הרבעא 80, 9.150 2 196, 0
 253: 2579 260 ; (סעו6 96 ; םטמס 151,224. דע -- לא 89- לע

 4 ימוקמ -- 77. 77.195-

 20. .ןימאה -- ןימיה 14%. ןחיס 18, 40, 60, 76, 8%, 1002
 + ,,,9 5 196, 221, 244. | תא ןוחיס \ 109 --
 ןוחיס תא ןוהיס זז רו 7 10, 112,1502 6 22

 עומס ולובגב 50, 60, 70, 76, 77: 55 5 960
 +7 2 196, 2%1 ; קנס ף4 ג םטתמס 4
 ףסאיו -- ףוסאיו 4 196 -- א (טק. 4. 77. | ןחיס 10
 65 ף6,102,110,ך1גנ 4 זק ד כ
 224, 244.  תרא -- לא 196. | ומע לב --ומע רמאה לכ ירמאה

 95+ ב = לארשי דיב ומע ל ונחיו -- אביו 0.
 הצהיב -- הצקב 187 -- הצחיב 106 -- ב לארשי םכע -

 לארשיב 18, 80, 96, 101, 107, 109, 150, 151,174,182,
 21. ןוחיס -- ' \ 257 7 1 12 30, 76, 80, 9 96, 102, 2

 ז 28,136, 170,177,195;144,150,151: 21- לכ 1
 ומע קוגתוס ומע םכעה 4- םבכיו 89: 935 6 שרייו --
 -- שריו 18, 21, 01, 108, 100, 111,150,151,170 -- שרויו קצנתוס

 לד. בשוי ירמאה 588 224. | ירומאה 93. | בשי 760
 95.7 108, 100,110,128,170 2 ג
 220, 220, 240, 240, 253: 72 200, 270.  .'ץראה --- ץראב 2
 150,196. איהה -- אוהה 2 9 60, 106, 100, 6 2

 224, 250 + כע1תגס ז
 22. ושריו 1: 21 7 84. 85: 93 96, 109, 1%
 150,154 178, 224, 227, 261,253. 7: 262 20. ,2ף2- 2 לב
 תב 22 ילובג 93 -- טק. 18. 113--
 וצרא לובג ףַּ--  ירומאה 89,182.  ןנראמ 1 4, 605 7
 10, 110,128, 195,:150,151: 0 246, 253, 260. | ןמו קביה דעו

 טופ 107. דעו 1"--ו .89:151,170, 253.  קוביה 70. 89. 2
 154: 1742575 קזותוס 168--קבי 151.  רבדמה קענתגס רבדמב

 24. התעו -- שירוה התעו 109.  לארשי - - - - ,שירוה 8 7.
 ירומאה 93- ומע -- 'גב 95, 107, התאו -- ה ,4
 24. אולה ף9,102,170,182,223. תא ,850.  רשא 109.

 ךשירוי --/ א 99 דד ךשרוי 89. 93: 264 -- ךשירוה 7.
 שומכ קעוגס שומב 244 -- הוהי 74- ותא 1, 2, 4,10, 21, 9
 ף0, 60, 0% 76, 80, 82, 84, 85, 89, 90: 93: 94: 52 96, 100, 2
12 0 ,144 ,140 ,128 ,109 ,108 , 107 ,106 
4 ,223 ,196 5 ,187 ,178,182 75" 1 
 252, 253, 257,260,262,270. | תאו 0. לכ 00 א
 495.  שרוה ספ. :ותא 1, 2,4,19, 0 ו
2 ,107,108 ,106 2 95 :94 :93 ,90 .80 ,8% ,84 ,82 
79 151,154,1709 ,150 ,136,144 ,114,125,128 
2700 2620 2000 79 :253 ,252 ;250 ,244 ,221 ,196 ,195 ,182,187 

.3 \ -- 202 ,286 ,284 ,283 ,282 ,27 ,278 

 25. התא -- תא 50. = רופיצ 7ס -- רפצ 108. | באומ -- רופצ
 19. ברה -- בורה 2, 2: 4, 20, 21, 60, 67, 77. 83, 94, 5 9
 ףס, 102 9, +, 10
09 ,22% ,22 ,210 ,195 .171:174:175:176.177,178,1897 ,168 
 242, 260, 2%2, 262 278, 288, 202, 100 1, 601 ; םטתס 12



 0042. 1. ףסנ

 תארק אל ונלו ןומע ינבב שמחלהל תרבע עודמ
 רמאיו : שאב ךילע 'ףרשנ ךתיב ךמע זרכלל 2

 ןומע ינבו ימעו ינא יתייה ביר שיא טכהילא חתפי
 ! סכדימ יתוא שכתעשוה אלו םשככתא קעזאו דאמ

 יפכב ישפנ קדמשיאו עישומ ךניא יכ .הדאראו 3
 קרמלו ידיב זדוה' כנתיו ןומע ינב .לא הרבעאו

 חתפי ץבקיו :יב שחלהל הזה שכויה ילא שתילע 4
 ישנא וכיו םכירפא תא זכחליו דעלג ישנא לכ תא
 םכתא םיירפא יטילפ ורמא יכ םכירפא תא דעלג

 דעלג הפליגו | !והשנמ ךותב פכירפא ךותב דעלג < =
 יטילפ ורמאי יכ היהו םכירפאל ןדריה תורבעמ תא

 יתרפאה דעלג ישנא ול ורמאיו הרבעא םכירפא
 זרלבש אנ רמא ול ורמאיו :!אל רמאיו ;דתא 6

 ותוא וזחאיו ןכ רבדל ןיכי צלו תרלבס רמאיו
 קהה תעב לפיו ןדריה תרורבעמ לא והוטחשיו

 חתפי טפשיו : ףלא םכינשו םכיעברא םכירפאמ 7
 רבקיו ידעלגה חתפי תמיו שכינש שש לארשי תא

 ןצבא ילארשי זרא וירחא טפשיו !דעלג ירעב 8
 קכישלשו םכינב שפישלש ול יהיו + שחל זריבמ
 וינבל איבה תונב כישלשו הצוחה חלש זרונב

 1 6 ] הופה

 ותארקל זראצי ותב קדנהו ותיב ללא קדפצמה
 ונממ ול ןיא קרדיחי איה קרו תולחמבו םכיפתב
 3% זרא ערקיו קדתוא ותוארכ יהיו : זרב וא ןב
 זראו ינתערכה ערכה יתב קדהא רמאיו וידגב

 לכוא אלו הוהי לא יפ יתיצפ יכנאו ירכעב תייה
 36 לא ךיפ תרא התיצפ יבא וילא רמאתו : בושל
 "השע רשא ירחא ךיפמ אצי רשאכ יל השע הוהי
 37 לא רמאתו :ןומע ינבמ ךיביאמ תומקנ הוהי ךל
 שכינש ינממ הפרה הזה רבדה יל קדשעי ;קדיבא

 'כע הכבאו שכירהה לע יתדריו הכלאו שכישדח
 38 קרתוא חלשיו יכל רמאיו : יתיערו יכנא ילותב
 הילותב לע ךבתו היתוערו איה ךלתו סכישדח ינש
 39 בשתו שישדח וכינש ץקמ יהיו = ! םירהה רע
 אל איהו רדנ רשא ורדנ תא הל שעיו היבא לא
 40 המימי סכימימ |: לרארשיב קח יהתו שיא קרעדי
 ידעלגה חתפי תבל תונתל לארשי תונב הנכלת
 ! קדנשב שימי ץרעברא

 6 ב5 ב

 1 חתפיל ורמאיו הנופצ רבעיו סכירפא שיא קעציו

 לש ג 5 ₪ ₪ 8 6 ץ 10 א

 0 תרעברא -- העברא 77, 1.

 טס. 84. 1
 402 ידעלגה 80 8ת.6סת,

 1. רובעיו 174. = הנופצ -- ו \ 4, 21, 39 ,,,,%

 176,182, 19%, 224, 246, 250, 270 -- (00ע.188 2. ורמאיו

 רמאיו 93, 174.  חתפיל -- חתפי לא 187. = תרבע -- תבלה 4
 תכחלהל ,187.  ינבב --ינב 899. | ךמע -- ךתא 149, 240 ; תוגש

 220. התיב 4 ףורשנ .174, 224, 7.

 2. םבהילא 1 -- 939 1 5 158, 224,

 ינא ,128. | ינבו ימעו -- ינבבו 96. = ינבו 1 70. <  קעצאו 12
 288,00. - םכתעשוה -- יתעשוה 96. = יתוא -- ו, 1, 4, 30, 0

6, 159 ,113 ,100 :94 :93 :90 :59 :85 .77 
 187. 246, 240, 251, 253, 257, 260, 281 ; קוס 128. | כדימ --

 ידיכ 9.

 2. המשיאו ₪ המישאו 1, 2, 3: 4, 21, 30, 67, 70, 77, 82, 4, 5%

 89: 90: 93: 94: 96: 99: 100, 101,102, 12, וב, 114,130 0

142 2 ,171 ,168 ,162 ,160 ,158 ,155 :154 ,150 1492 ,145 1445 

,2 ,240 ,228 ,227 ,220 ,226 ,224 ,105,210 ,178,180,182 ,176 

,2 ,279 ,271 ,270 ,264 ,262 ,257 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,240 

 283, 288, 100 1, 601, 602, 659"; 664 -- ' . 17%, 260. | הזה ,

 174- יב -- וכ 4.

 4. ץובקיו 89,174. | חתפי -- חתפי דעלג לס. "לכ 4
 תא 2%-- םכע 149,176.  םבירפא - - - וכיו , 182 -- רא וכיו
 שכירפא ישנא ג. | דעלג 2%-- ריעה 70. | .םבירפא 3% טק. 86 1.

 ךותב 2"-- ךותבו 1, 89, 93: 145, 150, 154, 158, 182, 187,
 250, 253; 257 -- ךתבו 260 -- \ת טק. 14 4.

 5. דעלג , 168. | תרבעמ 77, 71.
 21.  ימלפ 254. | הרובעא 11745

 14 112. אל --ול 99, 154, 178: !סז6 4.
 6. ורמאיו , 187 -- רמאיו 96, 2%0. | ול -- דעלג ישנא ול 4.
 רומא 3,150 ; קזומס 77. | תלבש -- תלוביש 150 -- תלובש 00
 174;93.113:154; 283. - רמאיו קמתס רמאו 140. | תרלבס -
 תלובס 30, 70; 93, 190; 174, 284 -- תלבשש 7. אלו
 דר ו. 158. 5 יפי -- ןיבי 112, 252, 257, 260. ' ןכ , ז80. *" ותוא

 -- ותא 1, 2: 3: 4, 10, 67, 70, 77, 82, 84, 8%, 89, 90; 93, 42 6

 99, 100, 112, וג, 114, 128, 130, 150, 154, 155*

 178,180,182,187, 246, 240, 2%1, 253, 2%7, 260, 270--וב 4.

 והוטחשיו -- וה ,\ 387 -- והטחשיו 4, 30, 77: 85, 59: 93: 94, 1 0

0 ,200 ,2%7 ,253 ,240 ,246 ,224 ,182 ,180 ,160 ,155,158 ,154 

 601, 602 -- והוטחשי 174. | לא -- א [02. 3: 128. | ררבעמ
 77: 85.  לופיו 283, 4. איהה -- אוהה 4, 72

 2%4- םכינשו -- שבי ווק. תג 4

 וקמאי --*
 יתרפאה טק.

 7. שש ,4- ירעב -- ע 0ק- ג 4. דעלגה 4.

 8. טופשיו 174, 284.
 9. ול 85.  םבינב , קס. םבישלשו קזומוס תשלשו 96. תונב
 םבישלשו - - , 8%. | תונב 2%*-- םכינב 96. | ץוחה ןמ - ה ן 0.
 146 90. | ץוחה -- הצוחה 7. | טפשיו -- טופשוו 8, 284 ---

 נק.זגה 40. דעו -- ו 106,100,128,150,180,182, 224 2

 תטמס 198 --(טק.14. 130.  םכימרכ --י 24. הלדג 2

 ף6, נס, 114, 144, 224, 246, 253 ; קזותס דאמ , 106 --

 דאמ דע 180. | ינפמ -- ינפמ םכחלהל 89 -- מ 0. 19- 4.
 ינב 2", 21. - לארשי , 4-

 24. הפצמה , 1 -- התפצמה 0,150,160, 601. | ותב קתמס

 ותיב ץס,פס. | ת-ראצוי 21, 84, 89, 102, 112, 172, 174, 240,

 םביפותב 77: 89: 93,112: 154: 253: 257, 260, 264. | תולחמבו --
 זרלחמבו 77, 82, 100 112, 128,144,15%, 187, 246, 240 ---

 * תולוחמבו 84,99,96, 113: 154, 174, 2%3 -- תלוחמבו 72
 קרו --ו 128,175. ונממ --ו 0.14 21 -- הנממ 300, 683 'ם.

 35. ותוארכ -- ותארכ 1, 4, 20, 21, 10, 60, 77: 84, 90: 93: 42

 6, 99, 100, זס ד ,+ ,,,709

 251, 260, 282, 28: קנס 128 -- ותארב 174. | התוא --ו .

 20 4, 21, 10, 60, 77: 82: 84, 8%, 89: 90, 93: 06, ף, 100, 112, 2

: 260 ,27 ,240 ,240 ,187 ,182 ,180 ,178 ,174 168 :154,155 ,50 1 

 קוותמס 128 -- ותא 3- 4 וידגב 36 יפ [0ק.1485 172. - ההא

 קצנתס התא 6. יתב , ז 4. יניתערכה .2, 21, 60,856. זז2)

 174.19%.15%. ירכועב ףס3,96.112. | יתיצפ --יתצפ 224 -- ת
 נק. 45 99.  'פ--י'פ לא 77 --' 0.5 הוהי לא --

 הוהיל :. לא 6. אלו -- 1 \ 82, 145, 175, 197, 224

 46. רמאתו -- רמאיו 84. = וילא --ו ,146. | יבא -- םםא 6
 -- כנא 2. התיצפ -- ה , 1, 21, 40, 77, 2

 2%0, 260 -- התיצפ התא 246 -- התיצפ יכנא 252 -- 'תיצפ קזוזמס
 99 -- תצפ 224. | לא ךיפ תא (טק.18 130. תא , 8%
 2%1.  ירחא ךיפמ אצי [טק.146 110. | רשא , 180 -- רשא הוהי
 2 הוהי ךל ₪ ךל הוהי 77, 168, 253, 257, 260 -- ל הוהיל
 6. ךל , 30. | ךיביאמ -- ךיביואמ 113, 174,195 -- ךיבואמ

 קפתמס 96 -- ךיבי טק. ץ34- 2

 27. היבא לא רמ 0.240 140.  היבא -- היבא לא 4. | השעי
 --', 9%.  םםירהה - -- םבישדח 0ע.148 3. | "לותב

 יתיערו -- יתערו 77, 80, 128, 155, 174, 224, 226, 263, 260, 0
 -- יתויערו 264. -- יתועירו 70, 190 -- י'תוערו 1, 3, 4, 20, 0, 0

,249 ,246 ,227 ,182 ,172,176 ,112 ,112 ,100 ,99 96 .90 ,85 ,84 

 260, 261, 2%2, 257 271 4, 659'ק -- 'תעירו 2, 195, 240, 2%

 201. 45 הכבאו 44 רמאיו 60. 18 [טק.141. 82. ' |

 38. התוא --ו ,\ 1 2: 4 39, 77: 84, 85, 80: 93: 94.
0 ,246 ,187 ,182 ,180 ,17% ,174 ,101,113,114,150,154,158 

 2%0, 2323, 257, 260, 264 ; קזותס 128. ינש , 174-- םםינש 2

 154,180,187.  היתוערו --היתוער 240 -- היתערו 3: 94+

 155.173,210, 224 -- היתועירו 70, 93 -- היתעירו 2; 4

 הלותב 3-
 29. בשתו םכישדח םכינש טק. 18. 2. םבינש = כ

 178,601 תגזפ. לא ,70,ז12.  ורדנ--הרדנ 176. אל--רשא
 טק. 246 8%. - רדנ רשא , 4. | איהו -- אוהו 4 | קוח 7

 257, 260 ; קנווס

 40. לארשי -- םכלשורי 7. = תבל -- תבל תא 187 -- תב תא
6 1. 



 60. זז

 רמאתו קדשאה אבתו : שיתשלפ דימ רארשו 6
 והארמו ילא קצב םכיהלאה שיא רמאל קרשיאל
 והיתלאש אלו דאמ ארונ שיהלאה ךאלמ הארמכ

 יל רמאיו :יל דיגה אל ומש תאו אוה הזמ 'א ל
 רכשו ןיי יתשת לא קדתעו ןב תדליו הרה ךנה
 רענה היהי כיהלא ריזנ יכ האמט לכ ילכאת לאו

 הוהי לא חונמ רתעיו + ותומ כוי דע ןטבה ןמ 8
 אובי תחלש רשא שכיהלאה שיא ינודא יב רמאיו
 ! דלויה רענל קדשענ זדמ ונרויו ונילא דוע תטנ

 זכיהלאה ךאלמ אביו חונמ לוקב שיהלאה עמשיו 9
 השיא חונמו הדשב תבשוי איהו השאה לא דוע =
 השיאל דגתו ץרתו השאה רהמתו + קדמע ןיא 0

 תוב רשא שיאה ילא קדארנ קדנה וילא רמאתו
 אביו ותשא ירחא חונמ ךליו שקיו + ילא םויב זצ

 תרבד רשא שיאה קרתאה ול רמאיו שיאה ללא
 אבי התע חונמ רמאיו :ינא רמאיו השאה ללא 2
 רמאיו : והשעמו רענה טפשמ היהי המ ךירבד 3

 לכלא יתרמא רשא לכמ חונמ ללא קדוהי ךאלמ
 אל ןייה ןפגמ אצי רשא לכמ : רמשת קרשאה 4

 לכאת לא האמט לכו תשת לא רכשו ןייו לכאת
 ךאלמ לא חונמ רמאיו : רמשת היתיוצ רשא לכ 5

 .0 ןט ספ.

 10 תמיו :זםינש עבש לארשי תא טפשיו ץוחה ןמ
 11 קרא וירחא טפשיו : שחל זריבב רבקיו ןצבא

 רשע ירארשי תרא טפשיו ינלובזה ןוליא ללארשי

 12 ץראב ןוליאב רבקיו ינלובזה ןוליא תמיו : םינש
 13 ללה ןב ןודבע לארשי תא וירחא טפשיו : ןלובז
 14 ינב םכישלשו וכינב סכיעברא ול יהיו : ינותערפה
 זרא טפשיו שםריע םיעבש רע סיבכר סכינב
 ז% ללה ןב ןודבע זרמיו : זפינש קדנמש ללארשי

 רהב םכירפא ץראב ןותערפב רבקיו ינותערפה
 : יקלמעה

2 

 שנ

 ז כנתיו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסיו
 2 שיא. יהיו : הנש םכיעברא סכיתשלפ דיב קדוהי
 ותשאו חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא
 3 השאה לא הוחי ךאלמ אריו : הדלי אלו הרקע
 תירהו תדלי אלו הרקע תא אנ הנה הילא רמאיו
 4 ןי* יתשת לאו תטנ ירמשה קדתעו : ןב זרדליו
 5 תדליו הרה ךנה יכ :אמט לכ ילכאת לאו רכשו
 זכיהלא ריזנ יכ ושאר לע הלעי אל ?זדרומו ןב
 זרא עישוהל לחי תצוהו ןטבה ןמ רענה קדיהי

 ד בג 5 זך ₪ 2 0 10 א ב

 196 --'\ 223 - והיתליאש 77, 80, 90. 5% 4

 100. 8 4 ריגה -- הדיגה 7.

 7. זרדלויו 70 77, 89, 93,108, 100,112, 116,150, 174, 7.
 לכ -- לכמ 77. - האמומ 21,109,112 ; 10106 10 -- ה 151 4

 דע -- דעו 154, 178, 187, 257, 4 ותמ 76,זזז.

 8. הוהי לא ; לס. | הוהי --ינדא 106. יב ל 15% --יב אא 2.

 ינודא -- ) \ 18, 10, 70, 76, 77, 80, 82, 80, 93, 95, 96. 997
 1ז2,126,110,150,151,168,174, 2 187, 190, 224, 6)

 227: 244: 253; 257, 260, 271, 282, 283, 202, 204 ; קז!נתוס 128 --

 ודא טק. 85 130 -- הוהי 108, 1זס -- ינדא הוהי 9. אבי 5
,% ,107 ,90 ;96 :95 :93 ,89 ,95 ,80 ,77 .76 ,70 ,50 ,10 :18.10 

,175.177,182 74,,+, 100,110 

,202 ,283 ,2 ,278 ,271 ,270 ,260 ,257 :253 ,244 :196 

 דוע 96, 242. | וניליא 1סְק. | ונרויו -- ונריו 70, גסס ; קזותוס 8
 -- וניריו 11. = רענל -- רענה שפשמ 196. = דליה 6
 77, 80, 90, 93, 95, 96, 107, זז, 190 6 178,182, 71

 2223, 224, 244, 204 3 קנס 4

 9. םביהלאה 1%-- םםיהלא אביו -- אר'ו 253, %

 264. - םכיהלאה 170,"2. דוע -- דוע לא 187. | לא -- לאה
 77.  הדשב תבשוי איהו , לס. | תבשי 2,190, 30, 50, 76, 80, 0

 85, 90: 93, 99, 100, 101, 106, 107, 108,100, 110, זנז) 70

42 .196 ,195 7 .,155,170,172,174,176,177,178 :154 

 244, 246, 249, 262, 253, 2%7, 260, 204; קזותס 128. | השיא =

 + , 260 -- השיאו 196. | ןיא -- לא 80 -- ןיאו 4
 10. ץרתו סע דרתו 130.  השיאל --י' 70,109  םכויב אב

 תראו - ת

 נק. עץ 2. םכויב ילא < 6.

 11. שיאה 1%--שיאה ותשא 4- םכיהלאה שיא ספ. א התאה שיאה
 ₪ 76.  רמאיו 1*-- אביו 84. ול -- אול :0)-- , 170.  תרבד

 קוותס יתרבד השיאה
 12. אבי -- אנ אבי 187 -- אובי 2, 4, 102, 144, 170, 221 ---

 אאבי 128. | ךרבד 1, 2נ 3, 4, 18, 10, 20, 20, 60, 70, 76, 80, 9

,,,, ,1089 ,107 ,106 ,102 ,101 ,100 ,94 :923 ,85 

,+ ,,,,,,+,,,,ָ ,13 
292,289 ,271 ,270 ,262 ,260 ,2%1 ,22 ,244 ,210 ,19 :187,191 

 288 1%, 280, 204, 100, 664 ; תטתס 4 והישעמו 4.

 11. לכמ -- לככ 182 -- לכמ התע 196. | רומשת 7.
 : רמשת השאה -- ךרבד אבי התע חונמ רמאיו :ינא רמאיו השאה

 רשא לכמ חונמ לא הוהי ךאלמ רמאיו + והשעמו רענה טפשמ היהי המ
 : רמשת השאה לאב רמא 6.

 14. 00. 80.  אל-- לא 198,264. | ילכאת 106. | לכו
 -- לכו לכ 174 -- לכ 196. | האמוט 76, 8,112,151, 253: 79
 260. | לא 2" אל 18, 76, 77, 95, 109, 158,196, 2%7, 260, 294 ג
 קצות 151 -- (טק.זג6 102,128,1נ0. | לכ-- לכב לק -- לכו 8

 -- לככ 30, 182, 224, 204 -- לכמ 253, 257, 260 -- לכא
 היתיוצ -- התוצ 182 -- התיוצ 21, %. -- יתיוצ 155 -- ךיתיוצ 6

 רומשת 0. 14.1%. ךאלמ - - (6) - - לכ 6.

 טפשיו ה לס. | תרא 187 -- תי קחתס 2.  עבש 0.14 4
 10. ןצבא -- ב [טק. 85 2 -- א , 0

 וו. טפשיו 1"-- טופשיו 284. = ןוליא --' \ 2, 10: 77, 5
4 ( -- 261 ,240 ,246 ,224 ,180 ,155,158 ,128 :90 :96 :92 
 ינלובוה = ינולבזה 155: 174, 105: 246, 249-- ! \ 1, 77, 224 6

 128 -- ינולובזה 96, 253, 260. | לארשי 2" , 4.
 0% ןוליא --' ב 2: 30: 77נ 85: 59: 93: 99: 128, 150, 55, 4%

 195: 246: 249,251 -- | 154,224.  ינלובוה -ו \ 128. 187, 4
 -- ינולובוה 158, 253 -- ינולבזה 77, 174,246, 249. = ןוליאב ,8

 -- ' \ 93 -- תוליאב 253, 260, 264. | ןלובז --ו , 240 -- | ל\בז ןענכ
 96 -- ןלובזו 187 -- ןולובז 93, 172 -- ןולבז 4, 114, 224, 249 3

.9 10766 

 1. טופשיו לֶד. = לליה 03,182. | ינתערפה 4, 30. 70, 77,
2249 ,187 ,182 ,155,180 ,101,112,114,154 ,100 :90 :93 ,90 :80 

 240, 251, 267, 260, 270 ; קצנ!וס 4

 1 4. םכישלשו -- ישלשו 8ת.1:ם8. 15%. | םכיבכור 890. | לע ,-
 םכיעבש --+ . 178 -- םבישלש 149. = םבריע --' ; 90 -- םכירייע

 154 -- םכיריע 1, 4 21, 70, 77: 84 85, 89, 93: 94, 96, 99.
29 ,257 ,251 ,187 ,182 ,176 ,174 ,168 ,112,128,150,156,158 

 270, 282, 281, 284, 064 ; עומס 2, 304 הנומש 90 2

 174 -- תנמש קצונס 1.

 15. לליה ג. | ינתערפה 4, 20, 70, 77, 80:,95: 90, 91: 6:
2579 ,2%3 ,240 ,224 ,182,187 ,180 ,155 ,160,101,112,114,154 

 2060, 270 ג צנתס 2, 4 רבקיו -- רבקיו ןותערפב 4.

 ןותערפב ץזותוס ןותרפעב לס -- ו ,5.

 1. ופסיו 90 --- ופיסויו 2, 4, 21, 40, 85, 80, 93, 06, 112, 2
 1 50, 154, 187, 249: 7. הוהי 1" 5.

 2. יהיו --- היו 77. - .תחפשממ סע התחפשממ 112 -- תחפשממו

 קצומס 4. אלו -- 1 \ 70, 182, 24 -- ! 8 5. הדלי -

 יתשת לא אנ ירמשה התעו ןב תחלויו תירהו תדלי ( ת 0.3. ) 7.
 3. אנ ,128,170. | תא ,197,196,240. | תדלויו לס, 7

 109, 4 ןב , 76-

 4. לאו 1%-- | 2, 10, 50, 80, )5, 6,102, 107, 10,
 128, 146,149, 150,182, 224,240, 250,204 : קתותס 82. | רכשו

 ,199- 4.5. ןב -- (14) - - התעו ,

 5. הרה , 21.  תדליו א תדלוי 257 -- תדלויו לס, 7
 1וס8,109,1ף0,151,196 ץותס 21,113. - הרומו -- הרמו 6
 1נ0,1וז,128,144,155, 175, 246, 249 -- ארומו 107, 174 --ה

 נק. 145 158.  יכ --יכו 106.  ךזנ--', 252. רענה ,
 לחי 145 -- ליחי 77,136,196. = תא -- א תא 3. | לארשי ₪

 לראשי 19-

 6. אובתו 4,210. | רמאתו , 151 -- דגתו 0%

 294: 37.3זַא. | השיאל -- '.70. 155. -והארמו -- וה , 150 --

 הארמו 145. - ךאלמ הארמב -- ךאלמכ 18. | ךאלמ , 6.
 םכיהלא 106,182. - אלו--ו,70,190. | והיתלאש < והתליאש



 642. א[זצו 413

 תונבמ התנמתב השא אריו .התנמת ןושמש דריו
 השא רמאיו ומאלו ויבאל דגיו לעיו : םםיתשלפ 2

 התוא וחק התעו שפיתשלפ תונבמ התנמתב יתיאר
 זרונבב ןיאה .ומאו ויבא ול רמאיו +: השאל יל 1

 השא תחקל ךלוה התא יכ השא ימע לכבו ךיחא

 התוא ויבא לא ןושמש רמאיו שילרעה סכיתשלפמ

 ועדי אל ומאו ויבאו : יניעב הרשי איה יכ יל חק 4

 שכיתשלפמ שקבמ .אוה הנאת יכ איה הוהימ יכ <

 דריו = : לארשיב שכילשמ שכיתשלפ איהה [רעבו 5

 ימרכ דע ואביו קדתנמת ומאו ויבאו ןושמש

 חלצתו :ותארקל גאש תוירא ריפכ הנהו התנמת 6

 קרמואמו ידגה עפשכ והעפשיו קרוה! חור וילע

 רשא זרא ומאלו ויבאל דיגה אלו :ודיב ץיא

 ! ןושמש יניעב רשיתו השאל רבדיו דריו : השע

 זרלפמ תרא תרוארל רפיו התחקל םימימ בשיו

 ! שבדו היראה תיוגב שירבד תדע הנהו היראה
 ויבא לא ךליו לכאו ךולה ךליו ויפכ לא והדריו 0

 יכ שכהל דיגה אלו ולכאיו וכהל ןתיו ומא לאו

 לא והיבא דריו ! שבדה קדדר קדיראה תריוגמ זס

 ושעי ןכ יכ קרתשמ ןושמש כש שעיו ;רשאה

 סס רצ

 (0 ג. 1. ?ס 5 + 6

 ! וכיזע ידג ךינפל השענו ךתוא אנ הרצענ הוהי
 16 תל ינרצעת שא חונמ לא קדוהי ךאלמ רמאיו
 קדנלעת זדוהיל הלע השעת זכאו ךמחלב לכא
 17 רמאיו :אוה הוהי ךאלמ יכ חונמ עדי אל יכ
 = ךירבד תובי וכ ךמש ומ זדוהי ךאלמ ללא חונמ
 18 לאשת הז המל הוהי ךאלמ ול רמאיו : ךונדבכו
 19 סכיזעה ידג תא חונמ חקיו + יאלפ אוהו ימשל
 תושעל אלפמו הוהיל רוצה לע לעיו החנמה תאו
 20 ללעמ בהלה תולעב יהיו ! םפיאר ותשאו חונמו
 חבזמה בהלב הוהי ךאלמ לעיו המימשה חבזמה
 ! קרצרא וםכהינפ לע ולפיו שיאר ותשאו חונמו
 21 לאו חונמ לא הארהל הוהי ךאלמ דוע ףסי אלו
 22 רמאיו !אוה הוהי ךאלמ יכ חונמ עדי זא ותשא

 : וניאר שיהלא יכ תרומנ זרומ ותשא לא חונמ
 23 חקל אל ונתימהל הוהי ץפח ול ותשא ול רמאתו
 תעכו הלא לכ תא ונארה אלו החנמו הלע ונדימ
 24 ארקתו ןב קדשאה דלתו + תאוזכ ונעימשה תל

 ! קדוהי והכרביו רענה רדגיו ןושמש ומש תרא
 2% זרערצ ןיב ןד הנחמב ומעפל קדוה' חור 'לחתו
 : ללאתשא ןיבו

 ג תי ₪ 50 עת 0 א

 2 ןיב ,2 ו לואתשא 4,190, 5% 7% 0 2 49

02 + ,101,100 :99 ,93 :90 ,85 

1 ,251 ,250 ,249 ;196 5 1 

4% ,204 ,202 ,270 200 72 :253 

 1. דריו -- ךליו 96. | התנמת 518 4.

 2. ויבאל -- ויבאלו 77. = ומאלו ₪6 רמאלו 1%4. | התנמתב

 8% -- ה 158.  וחק ,21--אנוחק 249: 4. התוא , 84 -- 0

5010 03:94:96,99,113.128,1391 ,82.85.90 :77 .30 4 :3 2 
.4 ,257 :252 ,1 ,240 ,224 ,210 ,182 ,175,176 :174 ;172 :155 

 3. רמאיו 1"-- ורמאיו 77, 96 -- רמאיו הלאה 8%. | זרונבב --

 ב 1% ₪ק.1848 174. | ךלוה -- השא ;70. | התא ,. ךלה

.204 ,260 ,257 ,224 ,187 ,158,176 :155 ,99 ,96 :93 :85 ,82 ,30 

 תהקל !גק.ז4 17%.  םכיתשלפמ -- םביתשלפ תרונבמ 40 --

 םביתשלפ %%א%%% 174 -- םביתשלפמ תונכמ 197. = ןושמש ---

 ןושמש לאומש-96. | ויבא לא --ויבאל 182. | התוא -- ו

4 , ,11 ,99 6% :94 :93 ,8% 54 :82 :77 ,30 

24 260 ,257 ,253 ,251 ,240 .240 ,182,187 ,176 .174,175 :155 
 איה הרשי < 4.

 4. ויבאו -- יבאו 20 -- ב קחנמס מ 113. | איה -- אוה 1, 20

2 72,,,, ,100 7 22 3092 

 187,195, 198: 224, 242; 249: 253, 257, 260, 264; קזנזמס 8

 -- הוה 2 יכ ;,\ 4. הנאות 112,195, 250, 253, 71,

 םכיתשלפמ -- מ , 174 -- םביתשלפב 4. = איהה -- אוהה 2, 477

 םכיתשלפ -- ם 1

 175, 182,187, 224, 4 םביתשלפ , 1 םכילשומ 70 4

. 2-2 2 ,101 

 5. או ויבאו טק. 4 . ומאו , 2. התנמת - - ואביו .

 174,182. | דע ואביו טק. 4.

 באוש 89,101,112, 174, 4

 6. .וילע \ 94. = הוהי -- םביהלא 22% -- םכיהלא וע. 85
 והעסשיו -- ש 1טק. צג" 21 -- נק. ד 4 עסשב 06 עסשב

 159 --ונעסשב 106 89. | השע 0. = 4

 7. דריו 06 רבדיו 3. = רבדיו , 86. = רשיתו --י \ 2

 187,199 -- רשיתו |

 8. התחקל -- ה \ 84, 96,187. | תא תוארל !ס6 ותארל 77.
 תא , 5 הנהו = ו ,%- םכירובד 2, 3, 4, 20, 21,340, 67,

 77: 82: 54: 89: 90: 93:94: 99,100, 112,1וג,ז14,130,ו30) +

 ז50,155,158:162,168,172,1ֶדָב, 174,175,178,187, 240

.7 250 

 9. והדריו -- ופדריו 94. | לא 1%--לע 174, 227. -ךלה 6
 2 6 128,159, 172, 187, 246, 240, 267, 6. לוכאו 2

,22 ,2%0 93 ,,,,,|,,,, 933 :70 ,67 

 283, 270. | םבהל ןתיו \ 84.  יכ ; 93. = היראה -- יראה 6.
 שבד 96-

 10. דריו -- ודריו 198. = והיבא טק. זג. 14 -- אוהיבא 7.

 התשמ ןושמש ₪ ןושמש התשמ 96. ןשמש 28. | ושעי -- השע*
 12 םכירחבה 77, 26ז ; קתומתגוס 4

 ון. םבתארכ 1, 4, 30, 82, 84, 90, )3, 99, ,

 התנמת 2"-- התנמית 77.

 | 2 חק קזומס ךכ

 1%: חנמ :%1. | הוהי ךאלמ לא , 109. | הרצענ -- הנרצענ 4.
 ךתא 1, 10, 76: 77, 80, 55: 93: 5: 106, 10ְ, 108, 1 2

 1ז4,150,151, 155,168,170, 174,177. 187, 224, 244: 249: 12

 257, 260, 294: קזומס 128. | השענו -- אנ השענו 96. | ידג--
 לג 5- םםיזע -- םבישידג -

 16. חונמ -- אנ הרצענ חונמ 240. | םכא סזותס חרא

 ינירצעת 7ס.77.154- לכוא 3, 21, 4 50, 60, 84, 59: 955 2

 106, 108,100,ז:0,1ז2,113,125,139 9
 177,191.196: 224, 252: 2519 254, 257: 260, 243 תונתס 2.

 ךמחלב -- ב , 187 -- ךימחלב 158,260. | םבאו -- ו 150 2.
 השעת -- הלעת 30, 150, 1פ ; םטמס 22% -- הש טק. :84- 4
 , הלוע 60. 85, 80: 90, 94, 106, 10, 112, 112, 174, 176, 224, 1

 252, 2043 ןונוסס 4 הנילעת 700 4

 16,17. הוהי - - - - אוה , -
 1:7. ךונדבכו -- (8) - - חונמ (1ק.236 זֶדָב- | לא חונמ ,-

 ימ -- המ ף3: 96, 204 : 10266 4, 158 -- (0166 המל 70 -- מ 0.
 אורי 1, ,, ךירבר -- * \ 1, 18, 10, 50, 60, 29

12 ,100 ,106 ,100 , 90 :95 :93 :90 ;89 :55 :82 ,80 :76:77 
24 1740 ,173 ,155,158 ,161,151 ,112,126,128,116,150 

271 ,260 ,2%7 ,2%2 ,2%1 ,244 ,240 ,224 ,210 ,195,196 ,197 
 278, 202, 204, 668, 659 '* ריתי ; קזנתגס 112, 170 ; 1סץצ6 4
 18. ול , 80, 06. | יאלפ ₪ אילפ 9, 112, 154, 224, 240, 264 --

 יאילפ 145,198 -- 'א ריתי 9.
 19. חקיו 55 1. | םכיזעה -- ה , 182 -- םכזיעה 40. רוצה לע
 --ה לע תת.]גם.18.  הוהיל --הוהי 0ק.146 3. | אילפמו 6

.108 ,10 ,100 ,99 ,96 :95 ;92 :80 :84 :83 82 .50 .77 :50,709 

2 :1713 ,172 ,170 ,158 ,150,154 ,110,111,112,126,128,116 
59 ,282 ,279 ,270 ,260 ,257 ,2%2 ,244 ,240 ,223 106 ,182 ,176 

 292, 294: קזנמס 155. | םכיאר -- םכיאור 112,111, 125: 253 --

 םכיאיר 4.
 20. יהיו -- יהיו ולפיו 107. | םכיאר - - (12) - - יהיו 4.

 תולעב -- תולעב 76, 80,10ְק,112,146, 257 : קנווס 50, 99 ---

 /ק תוֶלעכ 224 תואזַפ. = בהלה , 85.  םכימשה ?ף4- | הוהי
 םכיאור 76. 77, 96,113,187. | ולפיו םכיאר -- תולעכ יהיו + םכיאר

 ולפיו חבזמה לעמ בהלה 10ְק- | הצרא -- הצרא מאיו 5.
 21. דוע ,199 -- ו ,100. | לא ; 187 -- אא לא 4. | ךאלמ 2"

 -- חונמ 182.  הוהי 2", 0.
 22. רמאתו זז1.

 24. ןל 1% קתומס אל לק -- | (0ק.180 100. | ןל 27--) 0.
 14. 102 -- אל קותס 77. - הוהי 252. - ונתימהל 5 80 ₪
 וניתמהל 109. חקל 55 84. | ונידימ 1, 4, 30.77, 6
22 ,257 ,253 ,252 ,224 ,106 ,150 ,136 ,12% :112 109 ,107 ,100 
 2643 קממס 3:95. | הלוע 84, 85, 10 5

 אלו -- 5%- הלא ,158. | אל 27-- אל רשא +.
 ונעימשה -- * , 21, 77,151 -- ונעימשת 190 -- 5

 24. ןב 93. תא ,96,107,150. | ומש , 80,187.  רענה--
 דליה זג:.  והכרביו - - ןושמש 02. 146 3. | והכרביו - ה . 4-

 והיברביו 77 -- הכרביו 9.



 גת. אזטו

 תרא חקיו שיא םכישלש םכהמ ךיו ןולקשא דריו
 :רחיו קרדיחה  ידיגמל זרופילחה ןתיו שכתוצילח

 והערמל ןושמש תשא יהתו :והיבא תיב לעיו ופא 20
 | ! ול הער רשא

2-5 

 תא ןושמש דקפיו שיטח ריצק ימיב סכימימ יהיו 1

 הרדחה יתשא לא האבא רמאיו זכיזע ידגב ותשא
 יתרמא רמא היבא רמאיו : אובל היבא ונתנ אלו 2

 קדתוחא אלה ךערמל קדננתאו התאנש אנש יכ

 ! קדיתחת ךל תונ הת קדנממ קדבוט קדנטקה |
 יכ סכיתשלפמ זשכעפה יתיקנ ןושמש שהל רמאיו

 שלש דכליו ןושמש ךליו ! הער מע ינא השע 4
 בנז ללא בגז ןפיו סכידפל חקיו שכילעוש זרואמ

 רעביו : ךותב תובגזה ינש ןיב דחא דיפל סכשיו 5

 רעביו שיתשלפ זרומקב חלשיו - קכידיפלב שא
 םכיתשלפ ורמאיו : תיז םכרכ דעו המק דעו שידגמ 6

 תקל יכ ינמתה ןתח ןושמש ורמאיו תאז השע ימ

 ופרשיו םכיתשלפ ולעיו והערמל הנתיו ותשא תא

 ןושמש שכהל רמאיו : שאב היבא תראו קדתוא ל

 רחאו שכב יתמקנ שא יכ זראזכ ןושעת שא

 קרלודג הכמ ךרי לע קוש םכתוא ךיו :לדחא 8
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 11 םכישלש וחקיו ותוא םכתוארכ יהיו : שירוחבה
 12 הדוחא ןושמש שכהל רמאיו !ותא ויהיו שיערמ

 | תעבש יל התוא ודיגת דגה שפכא הדיח סככל אנ
 עכישלש שככל יתתנו םשכתאצמו קדתשמה ,ימי
 11 תל םכאו |! םכידגב זרפלה םכישלשו (םכינידס
 זכינידס םכישלש יל שכתא שכתתנו יל דיגהל ולכות
 ךתדיח הדוח ול ּורמאיו םכידגב תופילח םכישלשו
 14 זעמו לכאמ אצי לכאהמ םכהל רמאיו : הנעמשנו
 : שימי תשלש הדיחה דיגהל ולכי אלו קותמ אצי
 1% יתפ ןושמש תרשאל ורמאיו יעיבשה זכויב יהיו
 ךתוא ףרשנ ןפ הדיחה תא ונל דגיו ךשיא זרא

 : אלה ונל םשכתארק ונשרילה שאב ךיבא תיב תאו
 16 אלו ינתאנש קר רמאתו וילע ןושמש תשא ךבתו
 התדגה אל ילו ימע ינבל התדח הדיחה ינתבהא
 ; דיגא ךלו יתדגה אל ימאלו יבאל הנה הל רמאיו
 17 התשמה םכהל היה רשא כימיה תעבש וילע ךבתו
 דגתו והתקיצה יכ קרל דגיו יעיבשה זכויב יהיו
 19 שכויב ריעה ישנא ול ורמאיו : המע ינבל הדיחה
 שבדמ קותמ קדמ קרפרחה תובי םכרטב יעיבשה
 =  .יתלגעב שכתשרח אלול שכהל רמאיו יראמ זע המו
 19 ?זדוהי חור וילע חלצתו :יתדיח שכתאצמ ל

 ל ב < 5 0 10

 אל 128 -- אלו 70,198 : 10166 יתדח 187, 2604.

 19. הוהי ;70. | םבתצילה 30. 77: 55, 99.90,93.96, 1 9
,2657 :253 :249 6% ,224 :195% 07 ,137 

 264 -- .240. | ןתו 178. | רופילחה --ו 4 249 --

 תופילחמה תא קנס 96 -- תופילחה תא 4, 0, 10 1

 225, 250 -- תפילחה תא 77,180 -- תופילח תא 7.

 1..יףיצק -- .דיצק| 297 פוטו 0 האובא 1, 21, 77. 80,

 93: 96: 99, 101,112,140. ,,,ץ, 82

 187,224, 249, 253, 2%7, 260, 264, 270, 664 ; קזותוס 113,128 --

 האאבא 2.82 90. לא, 96.  יתשא 4174. - הרדחה < קעותס

 הדרחה 4. אבל 20, 70, 89: 9 06 174,176. 4

 249: 253, 257: 260, 4 1,2. היבא רמאיו : אובל ,4

 2. היבא \ 77. | רומא 4, 82,899,91,112,158. | יתרמא --י,

 99.  היתאנש 70,150,173.174- | הננתאו -- הננאו 84 -- הנתאו

 ךיערמל 176.
 אלה -- אלה התעו ג, 250 -- אולה 84. = התחא 76
 77: 82, 85.90, 93,965. דש ,+,+,,

 257--ג709 אנ.93.  ךל,?76
 2. ןושמש ,1. יתיקנ -- יתקנ 77. 93: 99, 250 -- יתיקינ 1

 89,154. - םבעפה -- פ 96. | םםילרעה םביתשלפמ

 השע יכ ם 182 -- גק.ז88 2.  השוע 174. | ינא -- יכנא 14

 םכמע קזנתס םככמע

 4. ךליו סע וכליו 2. = תואמ -- ת \ 462.  םםילעוש --ו ,7

 89, 150, 309, 462: 505: 642 -- ע . 584. = םבידיפל
9 2 ,99 .96 :94 :93 :90 :59 :94 :77 :70 

1860 ,150,154,155,158,172,173,174,17%,176,178 

;293 ,282 ,270 ,262 ,260 ,2%7 ,263 ,2%2 ,2%1 ,250 249 ,246 ,224 

 וותוס 82,168 -- םבידיפל תואמ שלש 8%. | ןיב -- ןיבמ

 ינש -- יתש 30, 77, 94: 4. תובנזח -- תובנזה םכירוגה 4.

 5. םבידיפלב -- םכידפלב 187 -- םכריפלב 277, 2, 284, 6
 288. | תמקכב \

 6. ימ -- המ 70. | ןושמש --ו קזומוס ן 9. ינמיתה 1

 70, 85: 90, 93, 96, 150, 158,174: 240. 7- זרא ,\ 84,113 -
 והער תא 145. | הינתיו 173.. התא 1, 2, 3, 4, 30, 77, 84+, 9

6 ,+ 95 :94 :93 
,7 ,264 ,260 ,2%7 ,253 ,250 ,240 ,246 ,210,224 ,178,182,187 

 200 17, 664 ; קזומס 128. | היבא -- היבא תיב 4: 30: 93: 90 2

,7 :261 ,2%0 ,240 ,228 ,227 ,226 ,108 ,182 ,174 ,160 ,54 1 50 1 

 601, 602 ; 1016 140 --- 48. 800. תיב
 7. םבא יכ (0ק.8" 4

 8. םכתא 1, 4, 10, 77: 84, 85: 933 +, 12

.4 ,264 ,200 ,257 ,252 ,250 :2490 ,246 :195 ,187 ,176 ,175 

 לע -- דע 651. | הלדג 224,270,8%. | דריו , 150 -- ךלו
 96:155,160, 173, 187, 195, 224, 270, 601 ; קזותס 249: תטמס

 180, 2%0 -- דר [טק,13. 128.  םבטיע --י' , 1 -- רטיע 0766 7.

 .30,77,96,112 3 10186 ף() -- טק. 134 4

 180,182,187 -- םבתוארב 178. | ותוא -- תא 182 -- ותא 42

,,,ָ .99 ,96 ,94 .93 ,90 :85 :94 ,82 ;77 ,20 
6 240 ,224 ,210 ,187 ,182 ,180 ,178 ,176 5 

 240, 250, 257, 260, 270. = וחקיו -- חקיו 40. | םםיעירמ 4.
 ןיהיו -- יהיו :

 2. כחל ,:14- .ןושמש קס יהדאחא קס. "הימה 2.

 התוא , 70-17 4 30. 70, 77, 82, 84 8%, 90 91:
0 ,224 ,187 ,178 ,175,176 :173,174 ,168,172 5% 

 249, 253: 257: 260) 264, 270 ; קזוומס 128. יל , 182 - לב יל 9.
 ימי -- םכימי 77. | םכתאצמו -- התא םכתאצמו 40 -- םכואצמו
 70. םבישלשו ל לכ כונה תופילח 2 21, 309 29
2 ,224 ,187 ,| ,.,. .3.9496 
 257, 260, 262, 264. 664: קענמס 168 -- תררפילח 4, 128, 270 --
 תופלח 2, 77: 89: 99, 114: 158: 172, 176,178,105, 210: קזותמס

 82,150. | םכידגב -- םבידגב תולמש 2
 14. םבידגב -- (ז1) - - םכאו | 2,70. | םבאאו(64.') 7.

 ' ולכות -- ולכת 174 -- ןולכות 30. | יל -- םבויב יל 253. | םכתא
 -- םכתא םככל 187. | םפינדס ד. | תופילח -- תפלח 84 -- 4

.4 ,173 ,82,128 ,4 ,1 \ | -- 178 2 .+77,100,114.154 

 שכידגב -- תרולמש 70. | ורמאיו -- רמאיו 70 -- ולכות אל םכאו
 ורמאיו יל דיגהל 96. | = ול \ 1, 82, 3.

 ז 4. םכהל -- הל 182. | לבואהמ +8
 105, 240, 0- לכאמ קנותס לכאמה לד. זעמו -- ע קזוממס א

 99. ולכי -- 1 93 7- ולכו 6
 1 <. יעיבשה םכויב יהיו , 224.  ורמאיו --רמאיו 7ס. תא --- תא

 טק. 96 2. תא 24 ךשיא --- + \ 257, 260 ; קזנתוס 4.

 תא 2", 150,169 2 קוותס 4 ףורשנ 112, 174, 4

 ךתהא 1, 4. 30; 77: 54. 99. 94: 99. 1 1289, 6

 182, 187, 249, 253, 257, 260, 284, 1001. | תיב -- תיב לכ 6
 -- ב 2.945 ף0. | ונשרילה -- ונישרילה 260 -- םכתשרילה 4
 -- ונשרוילה 19%. = ונל 2", 96,174. | אלה -- אולה 6

 182, 22%, 227 -- םםלה 4
 16. וילע , 101,112. | קר -- ךא 93 -- התא קר 70. = ינתאנש
 -- יתאנש 84 --ונתאנש 187.  ינתבהא ₪ ינתהבא 182 -- ונתבהא

 17. הדחה 4. התדח =- ה ,\ 1: 4, 20, 21, 70, 99:03, 2

 100, 101,1ז2,, ,+1, 2 12 172, 195: 225,

 242, 262, 1סס -- 'תדח אג. [1ם. 144. | תדגה 20,705 9
 112,154,158,195,224, 226,227, 228, 263, 260 ; ןננגס 4.

 יתדגה ----- רמאיו , 8%. | יבאל הנה טק.48 לג. | יתדגה ,
 84--'.14ף. - דיגא ךלו -- רמאו 84. = ךלו -- ך 0.1

 17. וילע -- וי 0.185 90. | םבימיה -- ה , 90 | םבהל ₪.
 צג 90.  יכ 99. | והתקיצה ₪ והתיקצה קנווס 82 -= ' , 4
 הדיחה \ 70 -- * \ 257, 6. 45 ךבתו 34 םכתאצמ 60. 8

 1טק. 184 4.

 18. רעה , 40. . .אובי 210. קותמ =- ו 772 | \ םכהל ו 2%
 אלול --ו . 173 - לול 1, 77, 174 182, 198, 210,2%3 -'לול המ 4.



6042 5% 

 אמצב תומא התעו תאזה הלדגה העושתה תא
 שתכמה תא םכיהלא עקביו : םכילרעה דיב יתלפנו זפ

 וחור בשתו תרשיו םכימ ונממ ואציו יחלב רשא
 יחלב רשא תצרוקה ןיע קדמש תורק ןכ לע יחיו

 ימיב ללארשי קרא טפשיו ! קדזה כויה דע לס

 ! קרנש םכירשע שיתשלפ

0 

 אביו קדנוז הדשא שכש אריו קדתזע ןושמש ךליו 1
 ובסיו הנה ןושמש אב רמאל שיתזעל | ! הילא 2

 לכ ושרחתיו ריעה רעשב קדלילה לכ ול ובראיו

 בכשיו !  והנגרהו רקבה רוא דע רמאל ;רלילה 3

 זחאיו הלילה יצחב םכקיו הלילה יצח דע ןושמש

 זכע שעסיו תוזוזמה יתשבו ריעה רעש תותלדב

 רהה שאר לא זכלעיו ויפתכ לע םשיו חירבה

 השא בהאיו ןכ ירחא יהיו :ןורבח ינפ לע רשא 4
 ינרפ הילא ולעיו : קדלילד המשו 'קרוש לחנב 5

 וחכ המב יארו ותוא יתפ הל ורמאיו םשכיתשלפ
 ונחנאו ותונעל והונרסאו ול ללכונ המבו הודג

 הלילד רמאתו :ףסכ האמו ףלא שיא ךל ןתנ 6

 המבו לודג ךחכ המב יל אנ הדיגה ןושמש לא

 ₪ 0 10 א

 224, 22%, 227, 228 ; קזונמס ךדבע שוותס ךידבע 1.

 הלודגה 4, 20, 30, 70: 77: 3, 2
114, 150,154,158,168, 174,178,182, 187, 2( 257: 200 20 

 264 279, 282, 284, 286 -- הלאדגה 130 -- הלודנ 0

 19% -- התאו לג. | יתלפנו -- ל ,77. | םםילירעה

 19. יחלב רשא ד. אבה טק וג ל | =כומ 92.  תשיו

 .174-- בשיו קומס 180.  \וחור -- וילא וחור 30 -- תשתו וחור

 4 יחיו ק. :3. זז 4 -- וילא טק. 860 102 -- ןילא 5

 ארוקה ,\ 187 -- ) \ 30, 77, 128,178, 182 -- 7. 14

 20. טופשיו 174. | םבירשע -- םביעברא 400. [ 566 008, 1 0

 טמ06 16 ץגנ1ג 16610 061טתוקז8 60, 68045 26 1 2 24.]

 1. ךליו -- דריו
.210 

 2. אב רמאל < רמאל אב 174. | רמאל 1", 4.

 הנה , 182 -- הנה דע 145. | הלילה - - - רעשב , 187. | ושרחתיו

 לכ 00.88 18%. | לכ 2%-- לכ ול 2%7.  רוא , 240. | והונגרהו

17 2,, 160 ,154 ,150 ,144 ,114 ,112 ,80 ,84 ,1 

 195: 249: 253, 257. 200, 270, 664 -- והונאגרהו .
 3. הלילה - - ןושמש !גק. 238 112. = הלילה יצחב םבקיו , +.
 םכקיו -- םכקי טק. 145 128. = זוחאיו 2, 264 -- דחאיו קזומס 7.

 תתלדב ףג,.174. | רעש -- ריעש 252. = -ריעה , זס --ר 6 ע
 טק. 3 21. תוזוזמה -- ה , 178 -- תומה 4

289% ,283 ,282 ,271 ,204 ,262 ,2%7 ,2%2 ,2%0 ,246 ,168,172 

 ףסס 7 -- תזוזמה 1, 4, 21, 30, 70, 77, 82, 4, 02 למ

 270 : קוס 128. | םכעסיו -- םבעיסיו 96, 183 -- םכעשפיו 7.

 חירבה -- חירבה ע לס. = םבשיו -- םבאשיו 145. = ויפיתכ 7
 93,150, 281,257.  לא--לע 30,70,77,96,150,174,180,026;

 קעותתס 2:

 4. ןכירחא 155, 158,198, 224. | קרוש לחנב , 195. | קרש
5% 4,, ,102 ,100 ,96 ,94 ,90 :77 ,67 ,10 ,21 

4% ,254 ,2%0 ,224 ,178,180 ,176 ,175 ,172 ,168 ,162 

 5. ולעיו 55 77 -- ולעיו איו קס.  םביתשלפ -- שלפ =מ.]:ת. 0
 -- םכיתישלפ 96. | הל --הילא 1, 6 25. | ותא 76
 77. 82: 84: 85: 89: 93: 94: 96, 0, 101, 11, 114, ז 2

 ד 5: 158,168, 172, 174,175, 176, 180, 182, 187, 210, 224, 0

 246, 249, 250, 21, 253, 267; 260, 270, 283. | ארו, 8%. | וחוכ

 80, 112, 172, 174, 4 והנרסאו 4, 40, 70,

 102,149,150, 1ף5,158,176,178,182,224, 7, 2)6%.  ותנעל

,8%,96,99,113,128,149,155,172,176,178,182 ,82 ,40 ,4 

 האמו -- האמו ףסכ 1.
 6. רמאתו -- רמאו 1. = יל, 82. | המב קזותס המבו 4

 ךחוכ 89,154.  לודג , 96 -- לודגה 84, 187 ; קזמס 0.
 ךתונעל -- ו ,. 1, 10, 82: 84: 85:93, 94, 96.99,

 178,180, 224, 282, 270 --ךיתונעל 80, 174, 260 --ךיתנעל 7

 הנוז השא םכש [טק.134 1 אוביו

 ןשמש

 6 אז

 קש פ ז 6,

 = העשתה 6

 605. א

 9 זכיתשלפ ולעיו : פטיע עלפ ףיעסב בשיו דריו
 וס הדוהי שיא ורמאיו :יחלב ושטניו הדוהיב ונחיו

 ןושמש תא רוסאל ורמאיו ונילע םכתילע קרמל
 זז תשלש ודריו :ונל השע רשאכ ול תושעל ונילע
 ורמאיו שכטיע עלס ףיעס לא הדוהימ שיא זכיפלא
 שכיתשלפ ונב םשילשמ יכ זרעדי אולה ןושמשל
 ושע רשאכ םכהל רמאיו ונל תרישע זראז הדמו
 12 ונדרי ךרסאל ול ורמאיו : שהל יתישע ןכ יל
 ועבשה ןושמש שכהל רמאיו םכיתשלפ דיב ךתתל
 13 אל רמאל ול ורמאיו : שכתא יב ןועגפת ןפ יל

 ךתימנ אל זרמהו זכדיב ךונתנו ךרפאנ רפא יכ
 ןמ והולעיו שכישדח שיתבע םכינשב והרסאיו
 14 ועירה םשכיתשלפו יחל דע נב תה |! עלפה
 קכיתבעה הנייהתו הוהי חור וילע חלצתו ותארקל
 שאב ורעב רשא זכיתשפכ ויתוערז לע רשא
 1:5 הירט רומח יחל אצמיו !וידי לעמ וירוסא ופמיו
 ַז6 רמאיו !שיא ףלא קדב ךיו קדחקיו ודי חלשיו

 רומחה יחלב סכיתרמח רומח רומחה יחלב ןושמש
 17 ךלשיו רבדל ותלככ יהיו ! שיא ףלא יתיכה
 18 אמציו :יחל תמר אוהה שכוקמל ארקיו ודימ יחלה
 ךדבע דיב תתנ התא רמאיו הוהי לא ארקיו דאמ

 צג תא 2

 ף. ושטניו -- ושתניו 182 -- 1'] 0. 13 4
 10. םכתילע קנותגס 555 1. ונילע 1%-- לע 0ק. 186 20 -- ונ

 שק. ע. 140. - רסאל זו 10, 82, 84, 85, 80, 03, 09, 100 2
 114,128, 154,155:1723:175: 224, 251, 260, 270. | ןשמש 909.

 תושעל -- תושעל ורמאיו 150. | ול -- ו ₪. 14 2.
 11. םביפלא -- םכ ; 149. | הדוהימ -- ד , 70 -- הדוהיב 7.

 לא קנומוס תא ץֶד. עלס -- כ גק.135 ד. א םבטיע --יו

 224--רטע קמחנס 77. | םםילשמ -- םכלשומ לד -- םבילשומ 4
 המו -- ו , 128. | תאז -- הז 7. | תישע -- ש טק. 4

 רשאכ םכהל רמאיו -- ןושמשל ורמאיו 182. | םכהל --ןושמש םבהל
 4 - ןכ -- ן 0. 84% 1. יתישע -- השעא 4 |

 12. ול , 100,174. - ךתתל -- ךתתלו ג קננמס 1 -- ךתתלא
 82.  יל,70. | ןוענפת -- ]| , 154.187.2541 1076 1289, יב--

 כד לב ל.

 13. רמאל ול , 96. | ול . 77. רפא יכ אל רמאל גם. 23

 אל 1", 93,187 --ול קתומס 155.  יכ, 885. רופא 76
 ךונתתנו 7- ךתימנ -- * . 96. 246 -- ךיתימנ 3, 70, 77, 7-

 והורקאיו 2,77,89:112,111,114,172,187.  םביתובע

 זו2,128,150,154,174,187. | והולעיו -- ולעיו 187 -- והלעיו
5 ,, ,113 ,101 ,9 ,6( ,94 :90 :85 ,84 .70 :67 ,30 ,2 
 א 732 75: 176: 178, 180) 182, 105) 224, 22%, 220, 227, 2

,277 ,270 ,262 ,260 ,257 :253 

 14. םכיתשלפו -- ש , 257. = ועירה --' \ 84: 93, 174: 224, -
 הוהי - - חלצתו 55 4. | הוהי -- םכיחהלא 198. | םביתובעה

 ,99.112,154  2513 קזומס 128. רשא 1", 187. | ויתוערז
 ויתערז 21, 30, 84, 101, 178, 182, 15, 210, 224, 2%, 257, 200 :
 קצוזתס 128 -- ויתועורז 20, 67, 70, 80, )3, 6, 100. , 92

204 ,262 ,254 ,252 ,251 ,250 ,249 .187 .174 :154,155 :149 144 
 271, 270, 282, 281, 286, 001 ; קזותוס 168 -- ויתעורז 77, 82, 95

 90: 94, 99, 176,102.111,150,158,172,17%, 246 -- 'תוערז לס
 -- ויתערז יתש 198. | שאב -- ב 02.18 172. | וירסא 20, 77,

 113,128,1%5,178 -- כ ק,18. 1.

 . 1%. הירט -- ₪ טק. 280 21 -- ה טק. 14
 הב -- םבב 7ס -- םכהמ 4.

 16,16. רומחה - - (9) - - חלשיו ,4.

 16. 00. 96.15%. - רומחה :7-- ו, 7724 רומח --
 ו , 2. | םביתרמח -- םכיתרומח 84, 9, 7%

 253: 257,260: קזותוס 168 -- ר 0ק.146. 144 -- םםירומח 5.

 רומחה 2%--ו \ 282. | יתיכה -- יתכה 70, 99, 168, 174: 249: 7:

 260 -- יתיכיה 1 -- הב יתיכה 4.

 17. ותולכב 30 67, 80, 112, 154, 168, 174, 175: 253; 257, 0
 264, 271, 282, 283, 284, 286. | יחלה , 70, 224 -- 'חלה תא 72.

 אוהה ,

 18. אמציו ₪ אצמי'ו 4
 אררקיו 1.

 החקיו 55 פס

 ארקיו -- םכוקמל ארקיו 187 --
 התתנ 4, 30, 77, 89, 3, 99, 112, ,,,2

 = -- היחקיו 7.



 6 תק

 ! לודג ךחכ המב יל תדגה אלו יב תלתה שימעפ
 והצלאתו םכימיה לכ הירבדב ול הקיצה יכ יהיו 6

 ובל לכ זרא קדל דגיו = : תרומל ושפנ רצקתו 7
 ריזנ יכ ישאר לע קדלע גל הדרומ קרל רמאיו
 יחכ ינממ רסו יתחלג כא ימא ןטבמ ינא שכיהלא

 יכ קרלילד ארתו + םשדאה ללככ יתייהו יתילחו 8

 ינרסל תגרקתו חלשתו ובל לכ זרא קדל דיגה
 לכ תא הל דיגה יכ סכעפה ולע רמאל םכיתשלפ
 ; טשכדיב ףסכה ולעיו סכיתשלפ ינרס הילא ולעו ובל

 תרא חלגתו שיאל ארקתו .קדיכרב רע .והנשיתו 9

 וחכ רסיו ותונעל ללחתו ושאר תרופלחמ עבש
 ץקיו ןושמש .ךילע םכיתשלפ רמאתו |: וילעמ 0

 תוהו רענאו םשעפב טכעפכ אצא רמאיו ותנשמ
 זכיתשלפ והוזחאיו :וילעמ רפ הוהי יכ עדי אל 1

 והורסאיו קדתזע ותא ודירויו ויניע תרא ורקניו
 יכחיו = ! ם:פיריפאה זריבב ןחוט יהיו שיתשחנב 2
 םכיתשלפ ינרסו ! חלג רשאכ חמצל ושאר רעש 3

 החמשלו םכהיהלא ןוגדל לודג חחבז חבזל ופסאנ

 : ונביוא ןושמש זרא ונדיב וניהלא ןתנ ורמאיו

 ורמא יכ םכהיהלא תא וללהיו שכעה ותא ואריו 4

 ונצרא בירחמ תאו ונביוא תא ונדיב וניהלא ןתנ

 00 (2 0. 1 שה

 7 ינרפאי ספא ןושמש הילא רמאיו ! ךתונעל רפאת
 יתילחו וברח אל רשא יחל םכירתי .קדעבשב
 8 סשכיתשלפ ינרס הל ולעיו !םשכדאה דחאכ יתייהו
 והרסאתו וברח אל רשא וםכיחל שכירתי הדעבש
 9 וילא רמאתו רדחב קדל בשי בראהו ! שהב
 רשאכ טפירתיה תא קתניו ןושמש ךילע זשכיתשלפ

 : וחכ עדונ אלו שא וחירהב תרענה ליתפ קתע
 ז0 רבדתו יב תלתה הנה ןושמש לא הלילד רמאתו
 ! רפאת קדמב יל תצנ קדדיגה הדתע כיבזכ ילא

 11 כישדח םכיתבעב ינורסאי רופא כא הילא רמאיו

 יתייהו .יתילחו קדכאלמ שכהב השענ אל רשא
 12 שפישדח סכיתבע קדלילד חקתו :םשכדאה דחאכ

 ךילע : שכיתשלפ . וילא רמאתו שכהב והרפאתו
 ויתערז לעמ טכקתניו רדחב בשי בראהו ןושמש
 11 קדנה דע ןושמש ירא קרלילד רמאתו ! טוחכ

 קדמב יל ;רדיגה וכיבזכ ילא רבדתו יב תרלתה
 תופלחמ עבש תא יגראת שכא הילא רמאיו רפאת
 14 רמאתו דתיב עקתתו : תכסמה וכע ישאר
 עסיו ותנשמ ץקייו ןושמש ךילע סכיתשלפ וילא
 ז < וילא רמאתו |: קרכסמה תאו גראה דתיה תרא
 שלש קרז יתא ןיא ךבלו ךיתבהא רמאת ךיא

 צב 12 25010 א.

 18. חלשתו ובל 0.46 3. = ובל -- (ג:) - - הלשתו 6.

 ינרפל -- ינרפ לכ לא 224. | םכעפה ולע -- םבעפה ולע רמאל ולע

 15%. | ולע -- . 84, 224 -- ילא ולע 150, 409. | הל 2"-- יל

,206 ,195 7 ,112,150 22 ,96 ,77 ,70 ,130 ,20 

,4 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ,251 ,250 ,240 ,246 ,227 ,220 

,4311 ,418 ,400 ,196 ,366 ,360 ;337 ,310 ,100 ,301 ,288 

2 ,597 ,590 ,597 ,584 :580 :575 :546 :543 :542 :531 :530 :519 
 612, 614, 659 'ק : קנותס 85, 90, 128, 171, 204, 6 541

 590: םטמס 122,403 --|ל 602--ה [טק.:48 321,428.  הילא ולעו

 5 77. | ולעו -- ולעיו 1, 30, 8%, 210 137, 166, גְלַפ תג. 1

 474: 562: 560: 587: 607 : עצנומס 176, 250, 541: 6 709: 42

 227, 2613 תטמס 6 ולעיו -- * 0.

 19. והנשיתו ₪ והנישתו 15% -- הנשיתו 145. | ארקתו ₪6 ארקיו

 114. הלנתו -- חלגיו 182.  תפלחמ 4, 40, 128,176. . ושאר ,

 77. = ותנעל 1, 77, 84,855: 76 22

 הפ =- סת וחוכ 4

 20. 00011. , ץקייו 1, 20, 82, 84, 112,130, 82 ;

 קונתס ף. רפ הוהי =-- וחפכ רם 6.

 21. והוזחאיו --והזחאיו 4, 30, 84, 85.92, 99. ,

2 24 ,260 ,240 ,246 ,226 ,224 :195 7 .1 

 260, 264--והזאיו 1 -- וה ;77. = םביתשלפ -- םכיתשלפ לעמ 6.

 תא 1:8 4 ודירויו =- ודריג 77 -- ודירי 82. 84.02. 120

 182,187,1פ5פ ; םטתס 168 -- ודרויו 114,144,173 -- והרירויו 70.

 ותא 515 ףס -- ותוא 20, 1סס,ונ 6 155, , 1%

 280, ףסס '1, 6592.  והורפאיו --והרפיו 7 -- והרסאיו 1, 30, ₪

14 72,,, ,1289 ,114 ,111 ,00 ,03 :85 ,84 ,82 

,257 ,2% ,262 ,240 ,246 ,240 ,224 ,187 ,175:176,178.182 

 262, 270,282, 283,286. | םביתשוחנב 12, 246.  ןחוש -ו אל%

 20, 93.128,182, ,. םביריפאה -- םםירסאה 5 5%

 -- םכירופאה 1,20, 70, 77, 80, 101, 128, +1 2837,

. 224, 227, 246, 240, 250, 261, 253, 2%7, 260, 264, 270, 271 4 

 6%0 2, 1 659ק 3: קוס 2; 158 5: 15 0 12

 22. !דלוג 2. |

 23. חובזל 77, 150, 224, 251. -לודג , 30.  וניהלא קצווס םכיהלא
 180. | ונידיב 1, 10, 70, 77, 93, 6, 112 871

 224, 257, 262,271, 286. ונביוא -- ונביא 21: 1149

 176,178, 240, 240, 22: תומס 168 ---וניביוא 3, 77: 96. 2

 10ע06 1סז ---וניביא 1, +, 0% 7 90; 93: 94: 99: 5% 19

 182,154:158,17%, 187, 224, 226, 2%7, 260, 270 ; קזותס .

 23; 24. ונדיב -- (12) - - תא , 2.

 24. ואריו -- וארייו 210 -- וארקיו 1- | ותוא 102, 112, 162 4

 2001. | תא 19,זסנ -- תא ותא 251. - ונידימ 1,107 50

649 257,260 ,94,96,112,1%0,15%,168,174,176,180,187,253 

 200. ונביוא -- ונביא 4, 21, ,ָ,,,,ָ,,0

 249, 252, 251, 260, 271, 282, 283 -- ונביא ןושמש תרא 149 --
 וניביוא ןושמש 96 -- וניביוא 70, 102, 174, 279, 286 -- וניביא לכ +

| 257: 2600 4 

 ליהי ינורסאי 10,
 ז 50,154, 174,195, 253, 257, 260, 664. | העבשב קוס היעבשב

 96. | םכיחל --' . 252.  וברוה 1,112,150, 253: 257; 2600 +
 יתילחו -- ח 06 פ ףס -- דאמ יתילחו 150. | רחאכ -- ד ₪.
 עץ 4 םכראה -- ה , 30 -- םכדאה םבכעה ף3 -- כהה 6.

 8. הל , 77 -- הילא 70,226.2%0. | וברח אל רשא
 וברח אל , 4. וברוח 1,790,150 -

 ף. ברואהו 1,84,112,ז74,178,262. הל בשי--בשי בשי 4.

 בשוי 21,77,93,112,174.2%0. | הל -- ול 77 -5
 ןילא -- הל 4. קתני -- קתנכ 4 תרוענה 3, 112,

 174,257. וחירהב -- וחורהב 4. אלו -- , 

 עדנ 129,155: 257, 4 וחוכ 2, 80 1ףס ; קצותס 4.

 זס. הנה ןושמש -- אנ הנה ןושמש (טק. 84- 24 הנה -- דע

 הנה 74 -- אלה 1. תלתה -- םכתלתה 4. התע \ 145, 0

 -- התעו 2,82,270 -- התעא 114. אנ 102,145. יל ,4
 זז. םכא , 89 -- םבא ןושמש 174. | רופא , 54+ --- 2

 ו-5 168, 178,182,187,224,270;

 קחמוס 1: -- ירסא ינרסאי 1, 4, 30, 70, 77,

 171,176:128,1%%, 182, 187,224,240,270,27ז1 4. | םכיתובעב

 21,, 101, 102,112,111,144,195:249 2 262." לתייהו 5.

 דחאכ -- לככ 198. | שכדאה -- םכידאה 96 -- םכדא טק. 1
 12. םביתובע 7ס,93,99,112.154,155. - והרסאתו -- והרפאת

 21 -- והירסאתו 77 -- והארסאתו לס -- והרפאתו או 4. | םבהב
 -- רדחב הל בשי בראהו שכהב ברואהו 1,

 ז74. - בשי -- ול בשי 187 -- בש" 84,112,2%0. | םכקתניו -
 םכ , 70, 8%. | ויתערז -- ויתועורז ספ,

 246, 252,253 --\'תעורז 21.77 , 1, 71
 2%7, 260, 264, 282 --- !יתוערז 1704.

 טוחכ -- ו ,-
 14. הנה דע ,ז5ף. דע ,19% -- לע קתומס 21. | הריגה --
 אנ הדיגה ז.174,1897,198,251,2%3,2%7,77,14%.  המב--המכ

 15%.  רפאת -- ארסאת 82.  תפלחמ 40.  םכע קזגתוס לע
 1 3, 14. עקתתו : תכסמה

 14. דתיב עקתתו , 506. | עקתתו -- ק , 70. | דתיב -- דתיה

 84. - 1ם₪ דתיב 6 רמאתו 646. 046. 602. = וילא - ו 6.
 ץקייו טק. ג זסס -- ?ק'! 1, 30, 70, 77, 55, 89: 93: 90,

029 ,257 ,2523 ,2051 ,240 ,199 :176,187 1740 ,154,155 ,114,150 

 270 ; קנותס 129 ; תםטתס 168. | דתיה -- ה , 150, 174, 224, 2

 2%7 -- קחוחס דסיה - תאו -- ם,שעש 5

 1%. רמאת ,180. | שולש 210. | אלו -- אל המלו 6.
 --'תדגה 1:78. - ךחוכ 89,154.  לודנ -- לודגה 4

 16. הקיצה , 76 --'צ 0.145 3. | כימיה לכ , 252.  והצלאתו

 ₪ והלצאתו 1,145. 8 לכ 44 הל דניו ססתו.ז7 (טק.14 1.
 17. הל ; לד. | הרמ 96,128,224. ריזנ -- רדנ ל. = ימא.

 70, 297.  יתחלג < יתלחג 18 -- יתחלוג 80,112. | יחוכ
 יתיהו 96. = לכב 0.146 224 -- דחחאכ

 תדגה



 (2 ג 5. 1. 07

 רמאיו + והיכימ .ומשו  שכירפא רהמ שיא יהיו :
 תילא יתאו ךל חקל רשא ףסכה האמו ףלא ומאל
 ויתחקל ינא יתא ףסכה הנה ינזאב תרמא םכגו

 ףלא תרא בשיו + הוהיל ינב ךורב ומא רמאתו 3
 יתשדקה שדקה ומא רמאתו ומאל ףסכה האמו
 הכסמו לספ תושעל ינבל ידימ הוהיל ףסכה תא

 חקתו ומאל ףסכה תא בשיו : ךל ונבישא התעו 4
 לרספ והשעיו ףרוצל והנתתו ףסכ םיתאמ ומא

 תיב ול הכימ שיאהו + והיכימ תיבב יהיו הכסמו 5
 דחא די תא אלמיו םכיפרתו דופא שעיו שיהלא

 ףלמ :ןיא :פהה  וכימיב +י?ןהכל-ףל :יהיהךינבמ 6

 רענ יהיו | ! קרשעי ויניעב רשיה שיא ללארשיב

 יול אוהו קרדוהי תחפשממ קרדוהי םחל זריבמ
 שחל תיבמ ריעהמ שיאה ךליו + שכש רג אוהו 8

 דע טכירפא רה פצביו אצמי רשאב רוגל קרדוהי

 ןיאמ הכימ ול רמאו : וכרד תושעל הכימ תיב 0

 הדוהי כחל זריבמ יכנא יול וילא רמאיו אובה
 הכימ ול רמאיו : אצמא רשאב רוגל ךלה יכנאו 10

 ךל ןתא יכנאו ןהכלו באל יל היהו ידמע הבש

 ךליו ךתיחמו םכידגב ךרעו םימיל ףסכ ץררשע

 (0 ג. 1 ןט 6

 2% כבל בוטיכ יהיו + וניללח זרא קברה רשאו
 ןושמשל וארקיו ונל קחשיו ןושמשל וארק ורמאיו
 ןיב ותוא ודימעיו שכהינפל קחציו םכיריפאה תיבמ
 26 קיזחמה רענה ללא ןושמש רמאיו | : שידומעה

 רשא וםכידמעה זרא ינשטיהו יתוא קדחינה ודיב
 27 אלמ תיבהו : שהילע ןעשאו םכהילע ןוכנ תיבה
 לעו טכיתשלפ ינרפ לכ המשו שכישנהו םכישנאה
 קוחשב פפיארה השאו שיא טכיפלא תשלשכ גגה
 28 הוהי ינדא רמאיו הוהי לא ןושמש ארקיו : ןושמש
 זכיהלאה קדזה שכעפה ךא .₪נ ינקזחו אנ ינרכז
 20 תפליו :םכיתשלפמ יניע יתשמ תחא םכקנ המקנאו
 ןוכנ תריבה רשא ךותה ידומע ינש תרא ןושמש
 :ולאמשב דחאו ונימיב דחא םהילע ךמסיו שכהילע
 4ךס טיו םייתשלפ זכע ישפנ זרמת ןושמש רמאיו
 רשא םכעה לכ לעו שינרסה לע תיבה לפיו חכב
 רשאמ זכיבר ותומב תימה רשא וםיתמה ויהיו וב
 41 ואשיו והיבא תיב לכו ויחא ודריו : וייחב תימה
 לואתשא ןיבו הערצ ןיב ותוא ורבקיו ולעיו ותא

 <-לארשי תרא טפש הוהו ויבא חונמ רבקב
 ! קדנש  סכירשע

 \ ין ים רם סן

 20 תרומת 5, 3, 20 7 4% 0 92: 94, 100, 20 1212 1%

15 87 ,175 ,168,174 ,160 ,158 ,150,155 ,140 

 224, 240, 281, 2%7, 266, 264, 270, 100, 601, 602; קננתוס 0, 6

 154. חכב קומס וחכב 172. | לע =- לכ לע ג. | רשא --שא

 27 הוה = רוהל 7 חה 92 0. -=כיתנמה 06. נתומבי

 -- ותמב 4, 8%, 89. 91, 113,128, 154,172, 174, 240, 249 -- ות

 טק. 145 3. | רשאמ םכיבר [גק.145 2. | םכיבר 182. | רשאמ

 -- מ שאב וייחב -- ויחב 89, 158, 174 -- וויחב

 187, קעותוס 4. , .

 31. לכו --ו \ 30. = ולעיו ותא --ותוא ולעיו ותוא 96. | ותוא 2
 178,264: םטתס 168. וןלע 168. רשי -- (10) -- ותוא 1

 175. ותא 1,2,4,21,30,70: 77.82, 84, 85,03, 04,909, 2

,1897 ,175:176,178,182 7+ ,11 

 224, 240, 246: 240, 250, 252, 253, 257, 260, 264, 270 ; קזונתס

 תטגס 4 לואתשא -- ו \ 1: 2, 20, 21, 10, 67, 00 2 96, 02

 ד 1 162, 168, 174, 7 222%

 250, 252, 270, 100 1 -- לועתשא 257.  שפש אוהו --טפשיו

 1. שיא -- דחא שיא 1

 רכב 2 2

 2..ףסכה 1" ק,14. 2-- ה 30,187. חקול 1:2. יתאו -

76 ,+ .5 :70.77 30 :1 
 224, 240: 251, 253; 260, 264, 282, 050 'ק ; קזנותס 82, ינזואב 6.

 ףסכה 27-- ה ,5- ינא -- ינאו 187, 06 82 -- הנה 4
 רמאתו 918 4

 4. ומאל -- רמאל 187 -- ומ 0. 28 6
 ףסכה , 113. | הוהיל -- הוהיל ה 4. | ידימ , 145. | תושעל -ו

 85. - לספ -- ומאל לפפ 224.  ךל -- ךילא 6
 2: 4. בשיו - - התעו טק. 14 1

 4. תרא , 270. | והינתתו 77,182. | ףרוצל - וי
 112,113,128.154,158, 182,187,17%, 224,240, 270. | זריבב

 -- ב 2" ק.180 96. | והיכימ -- והיכמ 2 93: 128, 178, 260, 4

 -- והבימ 6. |
 5. הכימ שיאהו , 182. | שיאהו -- א טק. ג: 7.

 דופא -- דו טק. 8 128 -- ! ; 85, 4.
 6. ךלמ -- ךלמה 182 -- ךלמא 21.

 21. - רשיה -- רשיה לכ 180.
 7. הדוהי 2"-- ה 2% ג. 4

 רג -- רג יכ 4 םכוש 6.

 8. הדוהי 18 6. רשאב -- רשאכ 264 -- ץראב 240 -- רש

 גת. 28 4 4 וכרד 38 רמאיו 2" 60.0 ,

 9. אובת - - - רמאיו ,174- = הכימ , 155. | אובת ןיאמ , 4
 אבת 1, 30, 70, 85; 93, 96. 9.8%

 ז 87, 224, 252, 253; 257, 260, 262, 264. = ןילא , 30 -- וולא 0.

 םכהל --יול זס1. | ךלוה 21, 67, 70, 77, 82, 4, 96, 2

1 ,240 ,182,197 ,175 .174 ,172 ,168 ,154 :114,139 ,113 

6 ,284 33 ,282 ,277 .271 ,270 ,262 ,260 ,22 ,250 ,24 ,246 

 1 א רשאב רו תי ץ 2. ףשאב -- ץראב

 : םבירפא -- םכיחרפא 2.

 < ומא , 96. | תא

 ול ד,

 : ול 2". 15- .

 לארשיבי עענעגס לארשיל

 אוהו 1%-- הו טק. זגח 4

 לב ל 1.

 -- וניביא 20, 77, 84, 80, 90, 03. 94, 114, 159 +2

 182,187, 240, 2%7, 270 : קזנתגס 4 בירחמ -- * \ 2 9-

 וניצרא 1, 40, 70, 77: 84, 03: 90, 112, 150, 174, 187, 257, 4.

 ונצרא בירחמ -- וניצרא בירחמ תראו וניביא בירחמ %-

 ןירא הברה , 15%.  תרא 3", 96. | .וניללה --- ,%
,271 ,270 ,262 ,251 ,252 ,20 ,240 ,224 ,162 

 = 2%. בוטיכ --י 1, 70, 03, 128, 175, 187, 240, 249, 250, 1.

 270, 27ז 4, 650 2, 659 'ק ; קתומוס 113 -- בוט יכ 20, 10, 77: 5

280 ,288'1 ,270 ,204 ,220 ,19% ,179 ,176 2 .1585 ,149 ,50 

 ףסס 1, 659 2 : קמחמס 9. | םכבל קצותוס םבכל 4 וארק --

 בומ יב 240. | ןושמשל 1%--ו , 283.  ןושמשל - - קחשיו ,.
 קחשיו -- קחשיו םבירופאה תיבמ 76 -- קחשיו תיבמ 187 -- קחציו

 2,99.174: םטתס 246. | ונל -- ונינפל 257. . ןושמשל 2"--ו

 283.  םםיריפאה -- םבירפאה 3, 2%7 -- םבירופיאה 77 --םבירופאה
 אי קס, קסו 50 סב וכ דזב) 145 150) 158, 168174,

 תל פל 100. 220, 227. 210, 20. 2070 203, 2000 270, 271

 659 קעותס 2,113: 10166 82 --' 17 1טק.2ג 128.  קחצי)--

 קחשיו 4,1סז ; קתמס 246. | םבהינפל , 85. = ודימעיו < ודמעייו
 2%7 -- ודמעיו 1, 70, 77, 176, 182, 223, 260, 264 -- די טק. 7.

 הרה ' הא ג, 2, 2:1 20 דס לכ 8200042 95.90 02/9045 909. 1

 או רוב דודה ובס דג4,דקס,ז:1,ד58) זק2) 179,174כ 179, 5

 גבס 182,107: 210,224 240,240, 260 7 200, 2020

 270, 271, 277, 270. 282, 281, 286 ; קנווס 128 ; תטתס 71.

 םבידמעה 2, 4: 77: 96, 150, 178, 180, 210, 240, 2523 קז1תתס 4

 26. רענה ,182. - יתוא -- ו \ 1: 4. 30, 70: 77: %4: 55: 93:

2 210 ,187,105 ,182 ,180 ,176 ,174 ,172 ,172 ,150 :112 :99 ,06 
 246, 240, 250, 21, 22; 2%7, 200, 270, 283: קוותס 128 --ית

 1טק.ז4 110. | ינשמיהו -- ינשמהו 77, 84, 85, 03,150. 1589 6

 270 -- ינשימהו שמיהו 155 -- ינשימיהו 14%, 226 ; קזותגס 128 --

 ינשומהו 187, 1סע6 102 -=- 'נשימהו 1, 10, 70, 89 1

 גלו 179,108: 2202 210. 250. 2514 253: 207, 200, 264,271 3,
 255: 659.2: קמתנס 99, 2: םבידומעה 1, 4, 20, 30, 70 59

73 ,253 .11018 227 ,226 ,187 ,174 ,144 ,112 ,101 ,94 :93 :90 :85 

 200, 264, 270, 286 ; קענתס 1.
 27. אלמ תיבהו 00.14. 4. | .םכישנאה -- םכישנאה מ +

 תכישנהו , 85.  םביתשלפ - - המשו טק. 3"
 לעו --ו,15ף. שיא --',187. - השאו , 85,228. | םםיאורה

 77,112.  קוחשב -- ו , 4: 30: 77: 85: 93:
 182, 210, 270 -- קוחשכ קונממס 250 -- קו טק. ע4

 28. ןושמש ארקיו , 84. | הוהי ינדא רמאיו -- םביהלא 4.
 ' הוהי ינדא ₪ ינדא הוהי ל. 4 ינרכז 38 םבעפה ₪. יג. 4

 ינקזחו -- ינדקפו 224. = ךא -- ףא 89. הזה , 102. | םביהלאה --
 םביהלאה תא סָ. | יתשמ 06 ינשמ 112, | םביתשלפמ =--

 םכיתשלפמו 7.
 29. תרופליו 158,174. = תרא , 240. | אינש 100. | ידומע -
 ו.93-- 0.188 2. 42 ךותה 36 דחא טק. < 21. ב0

 רשא 44 דחאו טק. עץ" דחא קותתס תרחא 128. | ונימיב

 --ונימב 77 --ונמיב 260, 264. = דחאו , 19% -- תאו קצגוגבס



60. 1. 

 זרשמח וכליו : הב וכלת .רשא שככרה קדוה' ל
 רשא שעה זרא ואריו קרשיל ואביו םכישנאה

 טקש םכינדיצ טפשמכ חטבל ערבשו קדברקב
 סכיקוחרו רצע שרוי ץראב רבד זכילכמ ןיאו חטבו

 ואביו : סכדא שכע שהל ןיא רבדו םכינדיצמ המה
 שכהיחא םשכהל ורמאיו לאתשאו הערצ שכהיחא לא

 יכ שכהילע ;דלענו קדמוק ורמאיו : שתא קרמ 9
 םכישחמ םשכתאו דאמ הבוט הנהו ץראה תא וניאר
 ! ץראה תרא תרשרל אבל זרכלל ולצעת לא

 זכידי תבחר ץראהו חטב שכע לא ואבה שסככאבכ 0
 זכש ןיא רשא םכוקמ שככדיב שיהלא ;דנתנ יכ

 עכשמ ועסיו !:ץראב רשא רבד -לכ רוסחמ גצ
 תרואמ שש לאתשאמו קדערצמ ינדה תרחפשממ

 זרירקב ונחיו ולעיו ! קדמחלמ ילכ רוגח שיא 2
 הנחמ אוהה שוקמל וארק ןכ לע הדוהיב םכירעי
 ! זכירע' תרירק ירחא קדגה קדזה כה דע ןד

 ! הכימ תיב דע ואביו כירפא רה םכשמ ורבעיו 3
 ץראה תא לגרל םיכלהה םכישנאה תשמח ונעיו 4

 שכיתבב שי יכ שכנתעדיה שכהיחא לא ורמאיו שיל
 ועד התעו הכסמו *רפפו םכיפרתו דופא קרלאה

 רענה תיב לא ואביו המש ורוסיו : ושעת קדמ 5

5 

 8 0 ג. 1. ץש 5 ש ₪.

 11 רענה יהיו שיאה תא תבשל יולה לאויו :יולה
 12 יהיו יולה די תא הכימ אלמיו ! וינבמ דחאכ ול
 14 הכימ רמאיו :  הכימ תיבב יהיו ןהכל רענה ול
 יולה יל היה יכ יל הדוהי ביטיי יכ יתעדי קדתע
 :ןהפל

0 

 1 שהה םימיבו ללארשיב ךלמ ןיא שהה סימיב
 הלפנ אל יכ תבשל הלחנ ול שקבמ ינדה טבש
 : הלחנב לארשי יטבש ךותב אוהה םכויה דע ול
 2 זכישנא קרשמה שכתחפשממ ןד ינב וחלשיו
 יכאתשאמו זדערצמ ריח ינב סשכישנא שכתוצקמ
 וכל שכהלא ורמאיו הדרקחלו ץראה תרא לגרל
 הכימ תיב דע שכירפא רה ואביו ץראה תא ורקח
 1 וריכה המהו הכימ תיב שכע המה :םש וניליו
 ימ ול ורמאיו שש ורוסיו יולה רענה לוק זרא
 : הפ ךל המו הזב השע התא המו כלה ךאיבה
 4. ינרכשיו הכימ יל השע הזכו הזכ שכהלא רמאיו
 םיהלאב אנ לאש ול ורמאיו + ןהכל ול יהאו
 שיכלה ונחנא רשא ונכרד חלצתה קרעדנו
 6 חכנ םשולשל וכל ןהכה שהל רמאיו |: הילע

 שר

 צב תזא תת: א 4

 7. ואריו 58 84. | תא \ 84,174. | תבשי 1, 2, 0 5 5

8% 173 72 ,,,,, 991133 ,94 :93 :89 

2719 ,70 ,264 ,262 ,260 ,257 ,254 ,251 ,240 ,246 ,224 ,195 ,182 

 279, 282,284, 286 ; קונוס 154.  םכינריצ , 150 -- םםינדצ 1

 77, 89, 102,130, 246, 252, 260, 264, 100 '1 --- םכינודיצ 70) 2

 187, 287 -- םכינאךיצ 128. | טקוש 112,1%4,172. | חטובו 2

 154,172,174,1789., + ןיאו קננתוס ןייו -. שרי

 187 -- אשרוי 4 תביקחרו 0. 7 4,

 158.174,175:178:182,19%, 224,2%3,260, 264,270.  םכינדיצמ

 -- םכינדצמ 77,102, 128, 260, 264 -- םםינודיצמ 1, 76, "5%

 154, 158,182,187,195 -- םםינודצמ 168,2%7.  םכע -- דע

 םכדאה 7.

 8. ואוביו 210. | הערוצ 7.  לואתשאו 4 85: 94: 9.9

,267 ,253 ,250 :240 (240 ,195 ,168,176,182 ,158 ,154 ,50 1 

 264 : קזננתמס 4 ורזאי| 5נ85 4 םבהל -- םכהילא 77 -

 םכהלא 4. ו

 9. ורמאיו -- םכהילא ורמאיו 172. = המוק -- ומוק

 158, 226 תוגזק. 260, 270, 271 4, 283 4 ; תטמס 14

 םכהילע , 30, 172 -- םבהילא 130. | דאמ -- דאמ דע 2600 4.

 תביחשמ 1טק.זגמ 2--', 262.  לא--לאו 93.  ולצעת ו

 102 --ולצ 0ק.18: זז. | תכלל , 84. | אובל 2, 3, 4, 4 5

 112,17נ,174,182, 664: קנותס 128. | תא תשרל -- לא 1.

 10. םככאבכ -- םככאובכ 7, 180, 174,246 -- םבכאבב 70,253 ;

 (סצש6 155 : ט106ז 176 -- כ 1" [טק.245 130. | ואובת 77, 4

 174 לא -- לע חטוב 114, 150, 154, 178, 224, 4.

 תבחר -- תבחר הנה קוותוס 172 ; 86 140" הלא -= '. לא

 -- הוה 225.  םכש ,; 96,182. רופהמ < רוחפמ 158-- כ

 146 77. לכ- לכל 77,190.  רשא - - - - ןיא ,6

 11. תחפשממ -- תחפשמ 150 -- תוחפשממ 6. לאתשאמו =

 ו , 174 -- לאתשמו 70, 15% -- ת , 96 -- לואתשאמו 6

= 267 ,264 ,250 ,240 ,240 ,226 ,224 :195 ,176 ,158 ,150,154 ,149 

 -- ל 128 --לואתשמו 182.  תואמ--ו,178. שיא

 12. ולעיו -- ולעינ ונחיו ל. | םבירעי -- (13) - - הדוהיב ,
 187. | הדוהיב -- הדוהיל רשא 40.  םכוקמל -- ל 96. 6

 הנה הזה (טק.ג45 128. הנה ;180.  ירחא -- חא (טק.18.

 תרירק -- תרירקא 4

 14. ונעיו -- ונחיו 1 -- ודעיו (סנצ6 2.

 -- םכיכלוהה 70.77,99,113, 250, 253, 264. | לגרל -- לגרל רותל

 252.  ץרא 10. | לא ;154. - םכתעדיה ₪76 םבתעדיכ 1%.

 5 םביתבב --- םבביתבב 71. דופא -- ! . 9 4

 113,174, 224 -- דופיא 178 -- דו (טק.ז4 4

 15. ורסיו 40, 70, 77, 85. 99, 128, 14,150,172, 182, 16,

 251, 04 המש -- םכש 96, 145, 224. | ואובי 96. | תיב ז"

 -- ותיב 168. | רענה ,77. | תיב 2*-- תיב לא 96 -- תיב דע
 154. הכימ -- והיכימ 0.

 םכיכלהה -- כ גס:

 ןתא (טק.1%6 82. ךל ;89. - תרשע
 ךתיחמו -- ךתייהמו 23

 45 ךליו 88 יולה 2" 00.1

 10. יכנאו -- כ ,6-
 --הרשע 112. | ףסכ טק." 4

 -- ךיתיחמו 3. = יולה -- ה ,7-
 טק. 4 -

 11. לאיו 10, 174, 7.
 ןינבמ \ 1-

 12. יהיו 2%-- ול יהיו 1.
 -- והיכיזמ -

 12 רמי רי

 שיאה -- שיאה א 4 ל

 הכימ -- היכימ 2%1 -- והכיכ 8

 ביטיי -- ביסי 1 -- בט" 77. 932 6

 140 -- יל ביש 187. | יל 7.

 1. םבימיב -- םבימיבו 150. | לארשיב -- ב , 155. | םכימיבו
 םכהה (0ק.ז4 100.  שבהה 2%-- ה 2" (טק, ג 4 ל
 זרבשל , 154-- ת ₪ק. 146 77 -- וב רבשל אל , 0.
 דע , 257; 260 -- דע ךלהו ֶדָּב- | אוהה -- הה 4,93. ךותב --
 ךותב הלחנ 253 --ךותב נ וג. = הלחנב --ב ,, 94, 224 -- הלחנכ

 2%27-- הלחנל תטמס .

 2. םכתחפשממ ןד טק.14. 102. = םבתחפשממ ---םבת אחפשממ
 70. | םבישנא םכתוצקמ , 1 םכתצקמ 1, 20, 75 85: 39
 1 1 82, 187, 240, 240; 253: 272 200 : קענתוס
 128. - לאתשאמו -- לאתשמו 187 -- ת , 96 -- לואתשאמו 3 4,
240% 224 :195 ,158,176 ,154 ,150 ,149 ,144 .139 ,99 :89 :84 .77 
206 ,283 ,282 ,)27 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 ,251 :2%1 .249 

 -- לואתשמ 182. = ורמאיו -- רמאיו 96. | םםהילא 2, 3 0
2042 29 92 .93,113 :99 ,82 ,77 

 270 ; קזומס 21. ורקח -- ורקח ת 174 -- ורקחו ֶד, קנס

 4 תיב 30 ורמאיו 60. 4 (טק. ד; 4.

 4. שכע -- דע 77,176: סו 4. | לוק - - - הכימ (טק.18- 4.
 לוק -- וק ₪₪ק.1%5 77. | םכש ורוסיו יולה טק.14 10. | ורפי

 10 2 42 77:85, 89, 150, 176, 182, 224, 249- | ל 4.

 שכולה 2, 40, 70; 77: 89; 93: 96: 9. 9 7
 224, 246, 249: 2%1, 253, 257, 260, 270, 281 ; קזנמס 128. השוע

-64 ,200 ,257 ,2% ,112 ,80 | 

 4. בהילא זו 2, 10, 70, 82, 84, 8%, 80.93. 2
 187,195: 251 7. השע הוכו -- השעו 7. ינירכשיו 4

 %. ורמאיו -- * , 182 -- רמאיו 174. | םביהלאב -- םכי 1.
 חלצתה -- חילצתה 1, 67: 77, 82, 84, 85, 50, 90, 93: 94: 0, 1
 דו2,1וזג,150,194,158,172,174,175, 176, 7

;7 659 ,286 4 ,281 ,282 ;270 ,277 ,264 ,260 ,257 ,252 ,228 

 קזותוסס 40 -- ה [טק.:45 113. וניכרד 1, 40, 70, 84, 80.91
 159 7 226 2010 2073 תטמס 2%2. | ונחנא

 -- ונא 6. םכיכלוה 1 70.77.99 6 112,113,240, 7

 260, 264. הילע -- םבהילע 4.
 תכביכרד 77. - .יוגפה 6. םבולשל == 2

 --וכלה
 זדכונ 4
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 ןד ינב וכליו + ךתיב שפנו ךשפנ התפסאו שפנ 6

 ןפיו ונממ המה כיקזה יכ קדכימ אריו שכרדל
 קדשע רשא תא וחקל המהו : ותיב לא בשיו 7

 שיל לע ואביו ול היה רשא ןהכה תראו ?דכימ
 תאו ברח יפל םכתוא וכיו חטבו טקש םכע רע

 איה קדקוחר יכ 'ריצמ ןיאו .! שאב ופרש ריעה 8
 קמעב פשהו םשכדא םכע שהל ןיא רבדו ןודיצמ

 ! קרב ובשיו ריעה תרא ונביו בוחר תריבל רשא

 רשא שכהיבא ןד םשכשב ןד ריעה םכש וארקיו 29

 : הנשארל ריעה שכש שיל שכלואו לארשיל דלוי
 זכשרג ןב ןתנוהיו לספה תא ןד ינב שכהל ומיקיו 0

 דע ינדה טבשל וכינהכ ויה וינבו אוה השנמ ןב
 הכימ לפפ תא שהל ומישיו : ץראה תולג וי 1

 ! הלשב םכיהלאה תיב תויה ימי לכ השע רשא

 67% עי. יז

 שיא יהיו לכארשיב ןיא ךלמו שהה םימיב יהיו ג

 שגליפ השא ול חקיו שכירפא רה יתכריב רג יול

 ךלתו ושגליפ וילע הנזתו : הדוהי שחל תיבמ 2

 יהתָו הדוהי זכחל תיב לא היבא  תיב לא ותאמ

 ךליו השיא שכקיו : םישדח העברא םימי שש
 ל

 65 ג. 1. ן 1 ₪.

 16 תואמ ששו :זכולשל ול .ולאשיו הבימ תיב יולה
 רעשה חתפ םכיבצנ שכתמחלמ ילב שכירוגח שיא
 17 םיכלהה שכישנאה תשמח ולעיו :ןד ינבמ רשא
 תאו לפפה תא וחקל המש ואב ץראה תא לגרל
 בצנ ןהכהו הכסמה תאו שיפרתה תאו דופאה
 ילכ רוגחה שיאה תרואמ ששו רעשה חתפ
 18 זרא וחקיו קדכימ תריב ואב הלאו |! קדמחלמה

 רמאיו הכסמה תאו זכיפרתה תאו דופאה .רספ
 19 ול ורמאיו :םנישע םשתא הדמ ןהכה םכהילא
 באל ונל היהו ונמע ךלו ךיפ לע ךדי סכיש שרחה
 וא דחא שיא תריבל ןהכ ךתויה בוטה ןהבלו
 20 בטייו : ללארשיב קדחפשמלו טבשל ןהכ ךתוה
 תראו םביפרתה תאו דופאה תא קוו ןהכה בל
 21 ומישיו וכליו ונפיו : שעה ברקב אביו ללספה
 : םכהינפל הדובכה תראו הנקמה תאו ףטה תרא
 22 זכיתבב רשא םשכישנאהו הכימ תיבמ וקיחרה המה
 ! ןד ינב תא וקיבדיו וקעזנ הכימ תיב שע רשא
 21 הכימל ורמאיו םכהינפ ובסיו ןד ינב ללא וארקיו
 24 יתישע רשא יהלא תא רמאיו :  תקעזנ יכ ךל המ
 הז המו דוע יל המו וכלתו ןהכה תאו שכתחקל
 2% לא ןד ינב וילא ורמאיו :ךל קדמ ילא ורמאת

 ירמ טכישנא סככב ועגפי ןפ ונמע ךלוק עמשת

 ג תם 2

 חטובו 84, 114, 174, 178, 240, 251,264. | םבתוא -- ו, ,

0% ,,+, ,+ .90 :94 :93 :89 ,55 :77 
 224, 246, 240, 257, 260 -- התא 1 -- ותא 71.

 28. הקחר 1, 30.85.99, 112,158,178,224,249,60) 264, 4.

 איה -- אוה 240, קנווס 11. | ןודיצמ -- ןדצמ 77 -- ו 30 2

 85, 80,102,112,154:173, 195: 224, 253,257, 260 ; קזננתס 4

 איהו \ 96 -- אי'או 182 -- אוהו 30, 90, 249. | רשא 36" "בחה

 85, 253.  ובשיו -- ונביו 84. = הב , 145 -- םבש 77 -- וב 1

 29. םבשב -- םכשכ 1.8%, 158,160, 253: 257: 271 44, 288,602 ;

 תטמס 67. דל" רשא -- וי ר ₪00.14 128. ךלי 4: 30, 77, 4

.20 0 ,94,101,154,174,176,180,182,187,224 ,85 

 הנושארל 2; 21, 5 174: 252 7. 200) 202

 264 -- הנאשארל 99 -- הנשארב 4

 20%: ךמקמ ז,80. | מיד" וסת ינפ תםכושרגנ 4, 21, 00

 99, 102,144,158,162, 174,178 ; קזונתס 168 -- ןושרג 79, 7.

 השימ -- השנמ 1, 4. 70, 77, 84, 93: 96 6%
 171,174, 206; 253; 257,260, 270, 270 282, 28, 286, ףסס ( 1

 1תפ6ע 600678 ₪6 םס(גזטע הרתי איהש ינפמ היולת ןו"נהד םכ"בשר 'יפו

 אוה השמ ןבד ) 809, 320, 355: 356; 6ף0 2, 11 ; קזוזתס 2, 30, 0

 139: 250, 408 --- 1 תתג]ט[6. תסת [ט/ק6תם 160, 228 --נ 06 ש

 524. | אוה קתומס ןיה 96. - וינבו (טק. ג :ז2. ויה 4.

 םכוי , 224. = ץראה -- ץראה רא 2ף0 -- קפה תא םכהל ומישיו
 ץראה תולג ימי לכ השע רשא הכימ 7. :

 31. ומישיו -- גז. 400. ןד ינב 224. | תיב , 172. | םכיהלאה

 -- םכיהלא 96. | הלישב 21, 40, 70, 8% 1

2 ,279 ,271 ,270 4 ,262 ,260 ,257 ,201 ,224 ,158,174 :54 1 

 287: 284, 286, 207 : 1סזצוס 4.

 1. "ךפמו שכחה טק. 155.  רג,זל4. | יתכריב -- יתכתיב

 187. רה 30,172. | השא , 40 -- השיא 21. | שגלפ 9,
.27 ,61 ,240 ,246 ,226 ,224 ,187 ,154,180 ,102,111,150 

 תריבמ -- תרבבפמ

 2. ושגלפ 77, 93. 150, 180,187, 224, 240, 253, 267, 0.
 תיב 1%-- תיב היבא 150. = תיב לא היבא , 21, כימי , 1

 70. | העברא =- םביעברא 84 -- העבש
 2. השא 3: 77: 93, 1892, 4. ךליו - שכקיו 77. לע -- לא

 227. הבל -- ובל 158, 257, 0. ובישהל -- חבישהל 7%

 93; 176,187, 246, 240, 250, 251, 253, 257, 260, 264, 27וז %

 659'ק: ץתותס 128,150,158 ; טז 8% -- הבשהל 77 --ו ₪.

 צג 4 ומע קזוממס הזמע 84. םבירומח 36, 70, 77, 84,

 93: 94:99.112,ו14,149,150,154,155,174,178, 226,246. 1

 2%2,270:; קזותס 2. | היבא תיב וה טק. 4% 1. הרענה -

 הכענה יבא והיאריו הרענה קֶק -- רענה

 תא--לא ג 76.

 16. שיא --שיאה 172. | םכירגח 4, 30, 06, 154, 176. 0

 12. םכיבצנ -- צ 686%. 8% -- םבובצינ 6-

 17. ולעיו טק.188 113 --ול ₪02.18 164. | םכיכלוהחה 4.
 ץראה -- שיל ץראה 30.  םביפרתה - - תאו < תאו םכיפרתה תאו
 דופאה 74. | תאו דופאה , 96. | דופאה [טק.ז86 173 -- ! , 2
 77: 55: 93: 99: 113, 114, 150, 158, 182, 240, 253, 262 -- דו טק.
 140 128.. תאו םכיפרתה , 84. | בצנ -- םבכיבצנ 150. | שיאה --
 ה ,128, קומס 154. | רוגהה -- ב ק.148 128. ילכ--י,7.

 המחלמ 30, 70. 96. 174: 224, 5%.
 18. תיב -- תיב דע 176,180. 182.  לספ , 1--לספא 4

 190 --ם קוס ת 15%.  דופאה --ו 21, 77: 85, 89: 93: 94, 2
 113,114, 158,195 210, 224,240, 253,270: םגמפס 2 -- תראו
 דופאה ס -- טק. 4: 128. - םבהילא -- םכהל 77,150 --',3
 י4, 94, 113,130,154,162,168,8%, 175,176,1820 224, 240, 0

 2%3: 257: 260, 277: 284. | םבישע -- םבישוע 84, 112,113 2

 2%7 -- ש קזותוס ן .

 19. ךידי 89. = מל , 84 --ונ 0.196 סַב. | בוטה --ךל בוטה
 2ף1.  ןהכ ---- תיבל 182. שיא ;187 -- ץרא 100. . ןהכ 2"

 --ןהבל 197. | טבשל -- שיאל קס. | החפשמלו -- ה
 דפאה

 םכיפרתה

 20. בפיו 10, 2%1, 2%2, 257, 260, 264 -- בטיתו 4.

.9411 :93 :89 :55 :77 
 =- םכ ,\ תם. גם. 4. םבעה \, 4.

 21. וכליו -- תכלל קס. | ומשיו 77,284. | תאו 1" 51 ₪.
 הדבכה 1,777: 93: 94:158.171,182,187 ; קזנמס 128 --הדו

 2. 2. םבהינפל -- םכה טק. 4 1.

 22. הכימ 1"--הבכימ תמ 7ס -- היכימ קצומס 5-
 197. וקעזנ , 77. | וקבדיו 95.9, 2

 םכע רשא ,

 .23. וארקיו -- ארקיו 182 -- רק קתומס בד 130. | לא -< חרא
 105. נב 174. ןד 155. | םכהינפ -- םבהינפ תא 99 ---

 םםהינפפ 4. ל - - ורמאיו טק. 140 130. 8 המ -- הכ 7.

 תרקעונ --- התקעזנ %.

 24. רמאיו -- ורמאיו 176 -- ארמאיו 139. | יתישע קזנזתס יתישע
 יל ד. | תאו,::4--ו.77. הז--הז א 03. | ורמאת---

 ןורמאת 154. ילא -- יל 21,
 2%. ינב --ינב ןדב 89. | ךלק 70,180. | ונמע , 128. | ןוענפי
 340,150 קוס 154.  םכישנא -- םכישנאה 3,150 - 6
 ..תפסאו 20, 30, 77, 82: )3; )4, 154, 176, 182, 187, 224, 263 ----

 בוקמס גא 130. | ךשפנ -- ך 2.9 140. | ךיתיב 4
 26. םככרדל 8% םככברדל 155. המה -- שכה 70, 6 0

 -- ה 1% קת. 5 ןפיו (סעפ6 ךליו

 27. זרא -- לספה תרא 1,180. | רשא 1" , זֶקג -- א קזווס
 לפ 3.  ןהבהא (074. ו) 77. | לע 1*-- לא 154-- דע 0
 145, 174,198, 270: קונוס 03, 250 -- \ 84. | לע 2"-- לא 0

 154,182,198. | םכע ;96.155. - טקוש 8ס,174] 178 4

 6 א



 גז

 : הב ןילנו זראזה יסוביה ריע "כא: קררוסנו קצנ <
 רשא ירכנ ריע ללא רוסנ אל וינדא וילא רמאיו 2

 ! קדעבג דע ונרבעו קדנה לארשי ינבמ ול
 ונלו זרומקמה דחאב קרברקנו ךל ורענל רמאיו 3
 עכהל אבתו וכליו ורבעיו : קדמרב וא קדעבגב :4
 םכש ורסיו :ןמינבל רשא העבגה ירצא שמשה ג5

 ןיאו ריעה בחרב בשיו תוביו הדעבגב ןולל אובל
 שיא קרנהו : ןולל קדתיבה םכתוא ףסאמ שיא 6

 רהמ שיאהַו ברעב הדשה ןמ והשעמ ןמ אב ןקז
 ! ינימי ינב םכוקמה ישנאו העבגב רג אוהו שכירפא

 ריעה בוחרב חראה שיאה תא אריו ויניע תנשיו 7
 ! תובת ןיאמו ךלת קדנא ןקזה שיאה רמאיו

 קרדוהי שכחל זריבמ ונחנא םכירבע וילא רמאיו 8
 תיב דע ךלאו יכנא שסשמ םסכירפא רה יתכרי דע
 שיא ןיאו ךלה ינא הוהי .תיב תאו הדוהי כחל

 שי אופסמ כג ןבת םכגו !  התיבה יתוא ףסאמ גס
 רענלו ךתמאלו יל שי ןייו שכחל זםכגו ונירומחל

 שיאה רמאיו :! רבד לכ רוסחמ ןיא ךידבע שע 0
 בוחרב קר ילע ךרופחמ לכ קר ךל שולש ןקזה

 56 0 א 4.

85. 89: 96 99.112,113, 149, 174, 187, 246, 240, 251, 203, 271, 

279, 282; 281, 284, -. 

 14. ורבעיו -- רבעיו קס. | אובתו 102, 2 ןימינבל וז

 15. ורוסיו 2, 4 30, 70, 77, 82, 84, 93, 96, 99; 2
.4 ,260 ,2%7 ,2%3 ,251 ,224 ,182 ,180 ,174 ,168 ,158 :154 

 םבש -- המש 154 תגז8. 108. | ןולל אובל ₪ אבל ןולל 66. | אבל
249 ,240 ,224 ,195 ,157 ,172 ,113,150 .99 :77 :70 :20 

 אוביו בוחרב 7

,,,,,, 100 ,8,6 ,8% ,84 ,70 ,30 ,21 

,7 ,251 ,240 ,242 ,240 ,224 ,158,162,172,174,17%,176,182 
 260, 262, 264, 270, 1) 279; 252, 281, 284,200 ; קזותס 2 ; 6

 52.2 שיא ד 'ג 0 לס. . =כתא דל 4 77: 55:93: 94, 2

1 ,240 ,246 ,224 ,10% ,154,158,174,176,178,182,187 ,150 

 251: 257, 260, 264, 270. התיבה , 70 -- התיבא +.

 16. שיא . 96,113 -- םבש שיא 224.  ןקז ,70.  ןמ אב ,

 והשעמ ןמ -- והישעממ ל -- וחשעממ 40, 250. = וחישעמ 4
 רג -- םםש רג 7ס. | ינימי -- ינימיה 1.

 17. ויניע -- ויניע תא 93 -- ונע 2,70,286. | חראה -- א 0

 -- חרואה ז12,150,178, 71. בחרב' 1, 22 4 20

6 ,,,, ,114 ,112 ,101 ,100 ,99 :96 :93 :85 :84 

,224 ,210 ,105 ,182 ,1789 ,171,174 ,172 ,168 ,162 :155 :54 1 

2790 12 ,270 ,204 ,262 ,260 ,2%7 ,253 ,252 ,250 ,240 ,246 ,242 

 284,286, 288. | הנא -- הנא תא 4 -- ה טק.4. 21.  אבת 0
7% ,182 ,180 ,174 ,198 ,155 ,150 23 .99 :96 ;93 :55 :77 :70 

: .4 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 :249 ,246 ,240 ,224 

 18. םכירבוע 112. | ונחנא -- אנחנא 150. | םכשמ -- םכשמו

 96, קוס 77. | תאו קנומס לאו זג0. | הוהי-- הדוהי 84. | ינא
 -- כנא 30,150.  ךלה-- ךלוה 4,70, 77, 1,

 154,158,172.174: 195. 240, 263, 260,264, 270, 601 ; קזותס 10

 128 ; םטתס 150 -- ךלא 6 יתוא -- ו \ 1, 2: 4: 30: 70, 77:

6 7 9 .114 ,113 .99 .96 94 :93 :89 :85 
 182, 187, 224, 246, 240, 0 253: 257; 260, 270 ; זנגוס 128 --

 ותא קתומס 158. -

 19. םכג -- םכגו 1. 8%, 03, 96, 145, 159: 154172, 2

 187, 226, 228 ; קזותוס 7, 130 ; תטתס 227. | אפסמכ 2
 226, 253, 2%7, 200,264. | שי 1", ונרמחל 9 0

 264 -- ונירמחל :, 2 932 94: 96, 102, 150, 154, 170, 178

== 6 ,2602 ,172 , ' --- 200 ,2%7 ,263 ,226 ,224 :180,182,195 

 ונירו טק. ז35 128. | םכחל קזגגגס ןחל 20. = ןייו --

 ךיתמאלו 174. = רענלו -- ארענלו (6:3.ו) 77. ךידבע םכע
 ךדבע 1, 40, 70, 77, 82, 8ף, 102, 128,150 ,,,6%

 172 176, 182, 187, 224, 240, 253: 257: 264, 602. ]יאו 87,

 7 רסחמ 253, 257, 260 .

 20. שיאה ,70. קר 77.1%: לכ ;93.  ךרסחמ 20, 40,
 8%. 89,128, 144,176,182, 240, 267, 200,264 ---ך 1897. 5%

 בחרב 93: 158נ 174, 240, 202, 257, 200, 264 -- תובוחרב 187. +

 ןולת 112 -- ןילת 70, 77: 93, 96, 150, 4. :

 ן טיפוס.

 . 257: 260 -- ב (טק.ז84\

1 

 דמצו ומע ורענו ובישהל הבל לע רבדל הירחא
 הרענה יבא והאריו היבא תיב והאיבתו שםירמח
 4 קררענה יבא ונתח וב קזחיו : ותארקל חמשיו
 :זכש וניליו ותשיו ולכאיו סכימי תשלש ותא בשיו
 % זרבלל קיו רקבב ומיכשיו יעיברה זכויב יהיו
 שכחל תפ ךבל דעס ונתח לא הרענה יבא רמאיו
 6 ותשיו ודחי םכהינש ולכאיו ובשיו :וכלת רחאו
 בטיו ןילו אנ לאוה שיאה לא הרענה יבא רמאיו

10 

 7 בשיו ונתח וב רצפיו תכלל שיאה םכקיו : ךבל
 8 תכלל ישימחה זכויב רקבב שככשיו : םש ןליו
 והמהמתהו ךבבל צנ דעס זררענה יבא רמאיו
 9 שיאה זכקיו :םכהינש ולכאיו םכויה זרוטנ דע
 יבא ונתח ול רמאיו ורענו ושגליפו אוה תרכלל
 הנה אג וניל בורעל שפויה הפר אנ הנה הרעגה
 רחמ סשכתמכשהו ךבבל בטייו הפ ןיל שכויה תונח
 10 ןולל שיאה הבא אלו + ךלהאל תכלהו זכככרדל
 ומעו ספלשורי איה סובי חכנ דע אביו ךליו םכקיו
 זז שע שה :!ומע ושגליפו םשכישובח םשכירומח דמצ
 הכל וינדא לא רענה רמאיו דאמ דר םכויהו סובי

7 21 2 

 4. ונתוח 174,176. = הרענה -- רענה 158. = ונליו ₪.
 םכש -- המש 4

 ₪ 5. כויב יהיו טק,

 224.  הרענה -- רענה 4

 6. ולבאיו -- א ; 4. = וידחי ף,150. | רמאיו --- ורמאיו 89 -
 %ארמאימ| 128. שיאה , 70. = ליאוה 96. | אנ -- אנא 4.

 בטייו 1, 20, 21, 77, 94, 85, 8, 659
2 ,240 ,224 ,210 ,195 ,17% :168,172,174 ,160 1 
 246, 250, 2%2נ 254 262, 270, 271, 282, 28, 288, 002

 קונוס
 8. םבכשיו -- ומבשיו 85.  ישמחה 4, 5 5

 187,246. | הרענה -- רענה 71 ךבבל אנ טק.
 אנ 1. והמהמתהו -- מת ₪5. 148 1% -- ומהמתהו 1.
 ולכאיו -- ותשיו ולכאיו 1. | םבהינש -- ה קזומס 3 6-

 ף. ושגליפו -- * \ 70, 77, 93 96, 150, 154, 187. 210. 224
 251; 253, 257: 260, 264 -- ומע ושגליפו 206. | רמאיו 58 21 --

 ורמאיו 93- אנ ז" 102, םכויה 1"-- ה טק.145
 ברעל 4.77, 95,923: 94:96. 11,709
 175,182, 210, 224, 240, 246, 250, 664 ; קזוותס 70. אנ 27--

 הפ 96.  הנה--אנ הנה 80. | ןיל --' \ 240--אניל 80. | בטיו
 154: 9. ךבבל -- ךבל 85, 96, 150, 154, 174, 182, 195% +
 רחמ -- םכתבלהו 30,777 -- 6665 70. | ךלהאל -- ךילהואל 70 --
 ךלהואל 77 -- ךילהאל ,82: 84, 85, 899, 4 12

2642 ,260 ,7 ,252 :195,224 ,182,187 ,178 ,176 :175 :174 :172 

 282, 291 ; קצות 30, 128 ; 1סעצז6ס 4

 10. םבקיו , 30,168. אבו, 1. דע --לא 155. | חכונ 7
 174. איה םובי , 94. | סובי -- םובנ 187 -- םבובי 1. איה -
 אוה 10, קוס 20. | םכלשורי -- םכילשורי 4, 96 -- * קוגתוס 1
 1589. םםרמח ,?,, 752 1%

 178, 182, 224. 252, 27, 260, 264: קזנתוס 2,128 --- םבירומחב 3-
 שכישובח -- ו \ 2, 154, 158,180, 224, 253, 257,260; קזוותס

 ושגלפו 2 70: 77: 99: 93: 6% 187. 249: 251: 2

27,604 

 11. םבה -- הנה 224. | םכע -- דע 6.
 דאמ דר (טק.85 1:56. דר קומס בר 0.

 הרוסנו ₪ הורסנו 2%7 -- הרסנו ףּג -- הרוסאו 4.

 ומיכשיו -- כ , ז -- ומכשיו
 וכלת -- ךלת

 סובי -- םכובי 1

 וינודא 70.
 יריע -- ריעה

 1ףס -- ריע ורא 4- יפסביה 77,150. | תאוה \ 253 -- הזה 29

 1 ןילנו קזותוס ןילל 0. הב -- םכש

 12. וינודא לס. | ינבמ -- ב 0ק.146 1ף0. | לארשי , 6.
 הנה --םכה 172 -- המה 70.77, 93: 145, 253 5 קנווס 195 : 6
 128,144 -- נה טק. 2: העבג -- העבגה 2

 187 ; קזגתוס 3,21; 2

 13. ורענל , וסז. | ךל טק. זג ₪ 128 -- ך טק. 40 2 115 0 --
 הכל ל, 93, 96,112, 150,176, 187, 224, 226 תוגזק. קוגתס 250 ;
 | 10106 2 -- וגזַק. 3496 הכל '> 52 דחאב -- תרחאב 2,

 67, 7,270ֶ82,102,130,172,174,18) תגמס 128 -- תגזק.

 תחאב 'ק 178. | תרומקמה < תמוקמה 1, ף3 -== תומוקמה 70



0% 

 הכלנו ימוק הילא רמאיו :ףסה לע הידיו תיבה 8
 ךליו שיאה שכקיו רומחה ללע קרחקיו קדנע ןיאו

 זרלכאמה זרא חקיו ותיב לרא תצביו : ומקמל 29
 רשע זכינשל קרימצעל קדחתניו ושגליפב קזחיו

 לככ היהו :רארשי לובג לכב החלשיו זכיחתנ ס
 זראזכ קדתארנ אצלו קדתיהנ אל רמאו קדארה
 זכויה דע זכירצמ ץראמ לארשי ינב תולע זכוימל
 =  :ורבדו וצע הילע זככל ומיש הזה

 ףצצ

 יש וש

 דחא שיאכ קדדעה להקתו לארשי ינב לכ ואצי| 1

 קדוהי ירא דעלגה ץראו עבש ראב דעו ןדמל

 יטבש לכ זכעה לכ זרונפ ובציתיו : קדפצמה 2

 ףלא תואמ עברא םשיהלאה םכע 'להקב לארשי

 ולע יכ ןמינב ינב ועמשיו + ברח ףלש ילגר שיא 3
 ורבד לרארשי ינב ורמאיו קדפצמה 'לארשי ינב

 יולה שיאה ןעיו :זראזה הערה התיהנ קרכ'א 4

 4 אא טיפו ₪

 21 וצחריו סכירומחל לוביו ותיבל והאיביו :ןלת לא
 22 זרא זכיביטימ קדמה \ + ותשיו ולכאיו םשכהילגר

 ובסנ לעילב ינב ישנא ריעה ישנא קדנהו סכבל
 שיאה לא ורמאיו תלדה לע סכיקפדתמ תיבה תא

 רשא שיאה תרא אצוה רמאל ןקזה תריבה לעב
 23 לעב שיאה שכהילא אציו + ונעדנו ךתיב לא אב

 ירחא אנ וערת לא יחא לא שכהלא רמאיו תיבה
 זרא ושעת ללא יתיב לא קרזה שיאה אב רשא
 24 והשגליפו זדלותבה יתב הנה : : תראזה הלבנה

 בוטה סכהל ושעו שכתוא ונעו םכתוא אנ האיצוא

 קדלבנה הבד ושעת תצל זרזה שיאלו ככיניעב
 25 קזחיו ול עמשל כישנאה ובא פצלו : זראזה
 התוא ועריו ץוחה םכהילא אציו ושגליפב שיאה
 קרוחלשיו רקבה דע קדלילה ירכ קדב וללעתיו
 26 לפתו רקבה תונפל השאה אבתו :רחשה תולעב
 . :רואה דע שש ;דינודא רשא שיאה תריב חתפ

 27 אציו תיבה זרותלד חתפיו רקבב קדינדא םכקיו

 חתפ תלפנ ושגליפ השאה הנהו וכרדל זרכלל

 7 ג ת ז ₪ םם א

 271 4, 659'ק ; קנומס 5.
 26. אובתו 100,101, 102,114,144,162, 4 השאה 1:

 רקבה תונפל , 96. = רקבה -- ה , 30,174 -- רואה 77. = לופתו
 80,112, 220 250 -- לע לפתו קעותנס 14 תיב -- תיבה 1

 רשא שיאה , 174. שיאה --תיבה 96 --השאה תומס 70.  הינדא
852, 100,150 ,06 ,94 ,86 ,85 ,94 ,82 :77 70 :30 

 187, 253: 257, 260, 202, 4. רואה -- רקבה ל ; טט 4

 רקבה -- רואה
 27. הינודא 1,112,158.172,286. | התפיו 0:6 תותפיו 6.

 תותלד --ו . 93 -- תותלד תא 1.2.3. 70, 84, 85.96.9112,
7 ,261 ,242 ,22% ,198 :195 ,145:149,172,174,176,182 ,114 

 260, 262, 264, 270, 271 4, 284 4, 300 -- תתלד תרא 0.

 תכלל \ 84. = וכרדל קוס ורבדל 20. | השאה -- שיאה 2.
 ושנליפ א 84 דד ' \ 4: 30 77: 9353 187, 2 2

 253: 257, 260, 264 -- והשגליפ 154. | תלפונ 1 74: 4.

 התפ 105. 21% 2: תריבה 2"-- השאה 4

 28. ימוק קעוותס ומוק 174. | הכלנ 264. | הנוע 0 4
2029 ,1 .187,240 832 ,ָ, 102 ,96 ,85 

 257: 260, 204,270, 356. רמחה 154.2%7,260.  ומוקמל 6

2 ,,,ָ,,ָ .99 :96 :93 .89 .86 :84 :77 :70 

 187, 252: 253; 257; 260, 270, 284, 286 ; קצגתגס 2

 29. אביו --' ; 4. לא --דע 172. | ושגלפבכב
 ז 58, 187, 224, 249, 253, 257, 260, 264. | היחתניוי 6

 112,150,158,174,178,187, 240,251 ; קזנתוס 168 : עפ" 2

 המצעל 182, היחלשיו 96. 2, ז 68, 240 ; 1064

 29. האורה 174,195:224,2%1. | התיהנ -- תאזכ התיהנ 30 +

 התייהנ 79, 77: 93: 96, 99, 113, 149. 154,158,174,240, 21 12
 257 : קוגתס 21 סח 100. | התארנ אלו , 84. | ראזכ , 6.

 ינב , 40. | םבירצמ ץראמ -- םכירצממ 150. = םכויה 58 7.
 םככל , 160 -- םככבבל 30.77.5963 06 580 ; תטמס 1 6
 -- ככל הצע 253 -- םבכבל (סע 841. הילע ,70. | וצוע 6
 70: 77: 85: 93: 90, 112, 1504 154, 180, 182, 224, 226, 228 ; קתותוס

 14 ורבדו -- רבדו 2:

 ז. לכ , 82,145. = ינב -- ינב תדע 184 -- תדע 178. | להקתו
 -- לה קנס ל 4. | הדעה -- הדעה לכ 280. - דע --
 257,260. | דעלג 6. | הפצמה -- הפצמה לא 96,149, 0.

 2. ובציתיו -- בציתיו 1. תוניפ 4 םכעה --

 לכ 2", 96 -- (טק.18 4 להקב - להקהב 96, קזנתס 4

 םכיהלאה -- םכיהלא 70, 224. | שיא ףלא ; 180. | ףלא , 1.
 שיא , 77. ,  ברח ףלש ילגר טק. ג +. ילגר , , 1.

 ףלוש 174, ברח 7.

 3. ינב ג", 21. | ןימינב 2%2, 286. | ולע , 77. = הפצמה , 6.
 לארשי - - הפצמה ,%6. ורבד , 4. התייהנ 30, 70 77: 4

 ף6,113,149,150,154, 158,162, 173,174, 249, 0

 4. יולה -- תא יולה 84. השאה שיא , 84. . החצרנה -- חצרנה
 185 -- תחצרנה 4.  התעבנה -- תעבגה 182. | ןמינבל -- ןמיינבל

 7ס -- ןמינבל 112. = ישגלפו 70, 77, 3, 150, 162, 1800 187,
 249 253, 257, 200, 264- ו

 ל1. םכירומחל - - והאיביו . 197.  והאביו לס, 82, 144, 260, 4

 -- והיאביו 102. | ותיבל --ו , 15%- = לביו 1, 4. 70 77: 1 3
12 ,210,224,227 ,150,153,158,162,174,176 :113 :9 .96 :3 

 2%2, 2%3: 2%7: 059 'ק; 664- םכירמחל 1, 20, 77: 82, 84. 85. 6

 128,150,158,176,178,180,182,224,253: 79 200, 204: םטמס

 252 -- ל 0ק.145 114. םבהלגר 1.
 22. םביביטמ 1, 30,70. 77.5, 4 6 99, 102, 1

2 ,251 ,240 ,224 ,210 ,187 ,128,150,154,158,172,171,182 

 2%7, 260, 264 -- םביבטימ 144. = תרא 17 ₪ק.145 ז30. | הנהו

 --ו,180. | ריעה -- ריעה ינב 192. ללב ד 8,

 לעילב -- לעלילב 224 תרא 2%-- לע 10, 155, 182, 249 -- וע

 18 128,17ף. | תיבה 1%-- ריעה 14%. | םכיקפדתמ -- פד זק.

 146 ףַ-. -  .רמאל -- אל 77 -- רמאל ראמ 96. = אצוה -- איצוה
 70, 84 -- אציה 30. | שיאה 2"-- ה , הךיתוב 77-

 21. םבהלא 1, 2: 2, 77: 84: 85: 93: 90. 1

 162, 172,180,182, 240, 2%2, 257, 260 ,. לעב 1016 לעבה

 20. - תיבה , 1. =  רמאיו -- רמאיו רמאל ןקזה 6 -- יו טק.
 110. | םבהלא -- תיבה לעב שיאה םבהלא 7 -- םכהילא 20
9 .17 ,174 ,168 ,150 ,112 ,9 ,94 ,80 ,86 ,84 ,82 

 252: 257: 200, 264, 270, 271 : קנומס לא 2", 7.

 ירחא , 60. הזה , 7. ושעת -- ו טק. < 4
 זזרא 77: 89. 96, 150, 226 -- רבד 0.

 24. הנה --הנהו 96,150. | הלותבה -- הלודגה הלותבה 6.
 והשנלפו 70. 42 187, 195: 240: 251: 253: 72 264 -- והישגלפו

 77. האיצוא , 70 -- ) \ 260 -- ' . 257 -- 55 84 -- האוצואו 1.

 3 אנ 36 םבכיניעב (גטק.146 140.  םכתוא 1%--ו 1, 30:77: 2
7 220,250 ,172,174,182,187 ,158 ,154 ,128 :113 93:94 ,86 

 260 --ןתא 150. | םכתוא ונעו 1גק.18 102. | םבתוא 27"--ו,

10 4: 20, 77: 54: 86: 92: 94: 112: 128, 154, 158, 172, 174,182,' 

 187, 2206, 2%0, 2%7, 200 -- ןתא 1%0.  ושעו -- וש טק. 4*< 4.

 םבהל --- םכהילא 70 -- ןהל 77, 160, 224, 250, 253, 260, 264, 288,
 250, 001, 602, 664 ; 10116 0. בוטה -- בוטכ 30, 70, 93, 2%

20% ,240 ,228 ,226 ,198 ,182 ,175 ,174 ,162,172 ,160 ,150 
 602 ; קונוס 2%0 -- בוטב 187. | ושעת אל -- ושעת לא ל 7

 -- ושעת םכתעדי אל אל ₪ לא 1, 8,

0 ,257 ,253 ,250 ,242 ,227 ,220 ,22% ,172,176,182,187,108 

 264, 288,602. | ושעת קיותס ןושעת 3. | הלבנה -- הלבנ ג.
 תראוה \ 95-

 2%. עומשל 93,96.174.224,262. ול 2 84. ושגלפב 7,
4 269 ,257 ,253 ,251 ,249 ,226 ,224 ,187 ,168 ,158 ,150 ,94 

 אצויו 20, 06, 112,174,182; 263, 2%7, 260, 264; קזנתס 4

 -- אוציו 4 םכהילא -- םכהל 84 --' 12 2: 3: 4: 93 5

7% ,251 ,250 ,249 ,224 :195 ,178 ,154,158 ,150 ,144 :113 ,102 
 200, 264,277. | ץוחה -- הצוחה 182. | התוא 7" - 4

7% ,,,,,ָ .99 :94 :93 :89 :55 :77 :30 :21 
 182, 187, 246, 249; 250, 253, 257, 260 -- הב 96. הב ,6.

 הלילה לכ , 70. | רקבה -- רקבה רוא 76, 174, 249 -- רקובה 3
 -- קס םגת6 עסס6תג 66 ססתו. 26, 45 לופתו 84 ם6₪ ; 1.

 החלשיו 8%, 158, 176, 224. 253, 257, 260. | תולעב -- תולעכ
,253 ,2%1 ;20 ,249 ,246 ,187 ,176 ,174 ,10 ,112 ,93 :70 



 6 54 אי .

 יבשימ דבל ברח ףלש שיא ףלא הששו כירשע
 לכמ :רוחב שיא תואמ עבש ודקפתה העבגה 6

 ונימי די רטא רוחב שיא תואמ עבש הזה שכעה | =

 שיאו : אטחי אלו הרעשה לא ןבאב עלק הז לב 7
 ףלא תואמ עברא ןמינבמ דבל ודקפתה ללארשי

 ומקיו = : הדמחלמ שיא קרז לכ ברח ףלש שיא 8
 לארשי ינב ורמאיו פכיהלאב ולאשיו לא תיב ולעיו
 ןמינב ינב סכע המחלמל קרלחתב ונל קדלעי ימ

 לארשי ינב ומוקיו : הלחתב הדוהי הוהי רמאיו 9
 יכארשי שיא צצו :  קדעבגה לע | ונחיו רקבב 0

 יכארשי שיא םכתא וכרעיו ןמינב שכע המחלמל
 ןמ ןמינב ינב ואצו | : קדעבגה ללא קרמחלמ 1

 זכינש תוהה .שויב ללארשיב ותיחשיו הדעבגה
 שיא שכעה קזחתיו ! הרצרא שיא ףלא םכירשעו 2

 וכרע רשא םשוקמב המחלמ ךרעל ופסיו "לארשי

 ינפל וכביו לארשי ינב ולעיו :  ןושארה םכויב שסש 3

 ףיסואה רמאל ?דוהיב ולאשיו ברעה דע ;דוהי

 הוהי רמאיו יחא ןמינב ינב שכע המחלמל תשגל

 ןמינב ינב ללא לרארשי ינב וברקיו + וילא ולע 24

 העבגה ןמ םשכתארקל ןמינב תצציו !  ינשה םםויב 2 8

 רשע תנמש דוע לארשי ינבב ותיחשיו ינשה םויב

 ו פו

 ! תרמתו ונע ישגליפ

 דב ל.

 ןמינבל רשא התעבגה רמאיו החצרנה השאה שיא
 % חעבגה ילעב ילע ומקיו : ןולל ישגליפו ינא יתאב
 תאו גרהל ומד יתוא הליל תיבה תא ילע ובסיו

 6 קדחתנאו ישגליפב זחאו
 המז ושע יכ לארשי תלחנ הדש לכב קדחלשאו
 ובה לארשי ינב שכלכ הנה + לארשיב קדלבנו
 . שיאכ שעה לכ שקו :  שפלה הצעו רבד כבל
 שיא רוסנ אלו ולהאל שיא ךלנ אל רמאל דחא

 9 הילע העבגל השענ רשא רבדה הז התעו :ותיבל
 10 "לכל קדאמל .םכישנא קררשע ונחקלו + ררוגב
  זרחקל הבברל ףלאו ףלאל האמו לארשי יטבש
 'כככ ןמינב עבגל שכאובל תרושעל שכעל קרדצ
 זז שיא לכ ףסאיו : לארשיב קרשע רשא הלבנה
 12 וחלשיו : שכירבח דחא שיאכ ריעה לא לארשי
 המ רמאל ןמינב יטבש לכב םכישנא לארשי יטבש
 13 תא ונת התעו ! שכב התיהנ רשא תאזה הערה
 הרעבנו שכתימנו העבגב רשא לעילב ינב שכישנאה
 לוקב עמשל ןמינב 9 ובא אלו לארשימ הער
 14 ןמ ןמינב ינב ופסאיו | : דרארשי ינב םכהיחא
 . ינב שע קדמחלמל ראצל קדתעבגה םירעה
 ז < כירעהמ אוהה זכויב ןמינב ינב ודקפתיו ! לארשי

2 

00 4 

 ד מ 5 7 5 עמ א 4.

 -- לכמו 264. = רטא -- רטא שיא 182 -- רטיא 03,2%7 -- ₪

 תחותמס ש 96. | ועמי -- םכנימי 153 -- ונמי 188. | עלוק 6

 77: 93: 90. 150,174, 182, 251, 257, 260, 264 ; קזותס ג0. לא ןב

 1טק. 24; 4 אלו הרעשה לא טק. 4- 12 אלו -- ו ,

 4. איטחי 4, 30, 70, 77, 89, 93, 96 ...( 2,

,2 10116 ; 264 ,260 :257 ,253 7 ,226 ,187,210 ,182 ,174,176 

.14 

 17. ןימינבמ זז; 5. תואמ < תומא ףלא , 4

 ףלוש 174. | המחלמ -- ל קזנומס כ
 18. ומוקו 70,112,158.172.174,2%1:2%4.2%7,260. לא תיב

 -- לאתיב לא 1 -- לאתיב 2 8% 198; 224,

 264. = לארשי 58 4. | הלחתב 1%-- הליחתב 77, 96: 7.

 המחלמל 07. :85 112. | ינב 2%, 4. ןמינב -- ןימינב 21, 6

 13. - הדוהי 8%. | הלחתב 2"-- הליחתב 76, 77:96. 257 --

 תב טק. 46. 4118468 112 -- הלחתב הלעי .

 19. ומקיו 1, 21, 30, 77, 85: 89: 96 0 6% 6

7 ,"1 

 20. אצי) -- ואציו 30,777. | שיא 1"-- אשיא ד --שיא ינב 4.

 לארשי 1%, 4. ןמינב -- ןמינב ינב 70. 77. 899. 72,

 182,187 253: 257 : 1סז 128 -- ןימינב 2, קעותגס 3

 -- ןומע ינב 96. | המחלמ -- המחלמל ֶק'ִסָג. | לא -- לע 6

 114, 150, 154 תוגזק. 162,180, 226, 240, 250 ; תומס 140 -- א

 כ. ע4- 4 העבגה -- התעבגה 4%

 21. ינב 55 4. | ןמינב ץזומס ןימינב 3.

 ףלא - - :אוהה כ טק. 186

 22. ופסיו קזותוס ל 1ֶקָג -- ופיסויו 2 זו1.174, 1

 -- ופסויו 76 -- ופיסיו 2, 10, 85, 80, 04, 2

270 ,3 ,252 ,240 ,246 ,224 ,210 ,195 7% + 

 260, 264 271, 27, 282, 1. ךורעל 12, ו

2 2 4 

 21. לארשי ,

 ותחשיו 4.

 הוהי ז*, 224.  ולאשיו -- ינב ולאשיו

 לארשי 30 -- ולאשיו אא 4. = תשגל ףיפואה רמאל --- תשנל הוהיב

 ףיפואה רמאל 210. | רמאל ץנומוס רמאלו 70. | ףיסואה -- ףסאה

24 ,99,101,125,1%8,176,187 %6,,- \-- 182 ,30 

 253: 257, 260 --- 1תאזַא. 800. דוע 4 ררשבל 0ק.זג 4

 ינב 27,253. | ןימינב 112, סח 11. | הוהי 2". 1. | ולע 5 62.

 24. וברקיו -- ק !סזו6 ע 130. | לארשי ינב טק. = 1.

 ינב 2.96. = ינב לא --ינב הוהי לא 0.

 ינשה קונוס ינישה 0. = 24, 25. ןמינב - - םבויב , 6.

 25. אציו -- ואצו 40. | ןמינב , 224 -- ןמינב ינב 40,180 ---

 ןימינב 112, קוותס וג -- ב ₪0ק.246 110.  ינשה --ינישה לס --

 ישילשה 226. | ותחשיו 21, 36, % -- ותחישיו 96. = ינבב ---ינב

 128,150. | תנומש לד, 2 19% -- הנומש 174 -- הנמש 82,

 174. = שיא -- שיא ע לס -- שוא 187. | הלא לכ הצרא ,

 יפלש -- ףלוש 70 -- יפלש שיא 30 -- יפלוש 112 -- יפולש 77.

 ןימינב 112, קונתס 1.

 ף. ומוקיוו 2. 1: 4 70 82, 55: 92 90, 99, 101, 117: 2 12
 172,173, 174,175: 251: 252: 257, 260 : תטמש 150 -- ומיקי) 17.
 העבגה --- התעבגה 252, 257, 260 -- 7 2" [טק. 16 2. ובוסיו

 21, 70, 2ף1 : םטמס 168--י] (טק,זג. 2. תא 154 7- תאו
 [ויבה -- העבגה ילעב 21. | הליל , 70 -- הלילה ף4- "תא 2

.96.99 ,94 .93 ,89 ,95 ,82 :77 79 .30 ,4 
20 0 ,224 ,187 ,182 ,154,158,162,168,172,173,174 ,160 
 249; 72 260,270. | ומד -- ומיד 7ס, 150 7: 260 -- וזמר 4-

 גורהל 174,176.195. | ישבלפ 70, 77.93, 168, 157,224, 249: 5
 257,260: תטמס 4. ונע , 187 -- וניע 70. תומתו 93: 29

".12 
 6. זחואו 4, 30, 99, 112, 150, 174,

 96, , 187, 224, 240, 240, 2535 7 260. - היחתנאו

 89.91:150,154.174,178,182,187,210 ; קזותס 168.  היחלשאו

 980,174.  הדש -- הדש 'בג 70. | לארשי -- לארשי לובג 0.

 7. הנה =* הנהו %0,1. | םככלוכ 96. = הצעו רבד ₪ רבדו הצע
 30. הצעו -- הציעו 96 -- צ (טק. 14. 100. | םכולה 4,

 9פ,112,150,174.176,187,240, 251, 257, 260, 262, 270: קזוזחס 2.

 8. שיאכ קזותס שיאב 1ף%. | רמאל -- רמאיו 70. | רוסנ
 בושנ 14%.  ותיבל נק. 4. 4.

 9. הילע -- * טק. 5 4

 זס. ונחקלו -- נ ,162. | םכישנא , 8%. | לכל -- לכב 6.
 הרדיצ 1,4,30,114,149,154,158,176,182, 253: 7 260, 264 --

 ישגלפב 4, 70.77: 3

 הדאצ 2. - תושעל , 84--ו,1ף0. 4 םכאובל 34 הלבנה טק.
 ג 173. | םםאבל 4, 67: 70, 77, 96,128,172,246. | עבגל -
 העבגל 93.  ןימינב 112. | השע --ושע 30. לארשיב -- לארשיל

 1ף -- 0616 4

 1נ. שיא , - לא , 84. רחא 24

 12. ןמינב יטבש לכב םכישנא טק. 18. 175. | לכב -=- לכמ 6.
 רמאל ןמינב טק. 35 155. | ןמינב --ןמינכ ינב 253 -- ןימינב 22
 2523 (0706 2. הערה -- ערה 40.  התייהנ 70; 77: 94: 96. 22

.4 ,257 ,224 ,176 ,174 ,162 ,158 ,150,154 ,145 

 13. התעו -- התאו 187 -- ת 026 ל 128. ונת -- אנ ונת 7.
 תא ,180.  העבגב רשא ,101.  םכתמנו 20,77. אלו 205 4
 ובא -- ינב ובא 1. 4, 20, 21, 20 95, ,,,+7
 174, 224, 246, 250, 270, 271 4, 355, 659 'ק ; קצותוס 3, 175: 4
 %%% ובא 172. | לוקב עמשל ןמינב טק.18: 130. | ןימינב 620
 271, דס עומשל 96,112,150,162, לוקב -- 4

 242 -- בב 77- םבהיחא קצותוס םככיחא 7.

 14- ןימינב 112,262 016 113. | תאצל התעבגה שכירעה גש.

 18. 130. ראצל , 242 --+ קזומס ש 7.

 15. ןימינב 112, 06 11ָ-- שיא 96. | ףלוש 27.  יבשוימ

 2, 70,84,96,9,102,ז) 114,162,174,210 ; תטמסס 1.

 העבגה -- התעבגה 96, 145,158, 12 257, 4

 16. רוחב - - - - - לכמ , 21 -- 25 2. = לכמ -- לכב תות 0



 624% ב 13

 אל שהו קרלבכ קדמחלמהו ילארשי לכמ רוחב
 זרא הוהי ףגו : הערה שכהילע תעגנ יכ ועד 5

 ןמינבב ללארשי ינב ותיחשיו ללארשי ינפל ןמינב
 לכ שיא האמו ףלא השמחו סכירשע אוהה םכויב =
 ונתיו ופגנ יכ ןמינב ינב ואריו :  ברח ףלש הלא 6

 בראה ירא וחטב יכ ןמינבל שכוקמ לרארשי שיא
 וטשפיו ושיחה בראהו |: העבגה לרע ומש רשא 7

 יפל ריעה לכ תא ךיו בראה ךשמיו העבגה לא
 בראה םכע ילארשי שיאל זריה דעומהו .: ברח 8

 ךפהיו :ריעה ןמ ןשעה תאשמ םכתולעהל ברה 9
 טכיללח תוכהל לחה ןמינבו המחלמב לארשי שיא
 ףוגנ ךא ורמא יכ שיא סכישלשכ לרארשי שיאב

 תראשמהו !הנשארה המחלמכ ונינפל אוה ףגנ 0

 ןמינב ןפיו ןשע דומע ריעה ןמ זרולעל ;רלחה

 שיאו + קרמימשה ריעה לילכ הלע הנהו וירחא 1

 העגנ יכ האר יכ ןמינב שיא להביו ךפה לארשי

 ךרד לא לארשי שיא ינפל ונפיו : קדערה וילע 2

 שכירעהמ רשאו .והתקיבדה הדמחלמהו רבדמה

 ןמנב תרא ורתכ | : וכותב ותוא  םכיתיחשמ 3

 חרזממ העבגה חכנ דע והכירדה החונמ והפידרה

6 29 1 0. 

 25. ףוגיו 174: - ןמבב = ןממנכ נב 0617 250 20

 257 -- ןימינב 112. | ןמינבב - - - - ינפל , 187. | לארשי ג" טס.

 12. 128. | ותחשיו 82, 22. | ןמינבב -- ןימינבב 80,112 ---

 ןמינבמ 249.  אוהה םכויב , 0.  השמחו םכירשע ₪ םבירשעו השמח
 1. שיא האמו , 10. הלא ,182 --ה 0ק.140 1,140.  ףלש

 -- ףלוש 174 - " ימלש 7 0
 ופגנ יב | 36. ינב \ 84. | ןמינב -- ןימינב 112 -- לארשי 4.

 שיא -- ינב 93.168,180 ; םטתס 1. 6 ופגנ הד ו
 ןימינבל זז2. | ברואה 21, 86, 5871 277.2

 -- ברחה 162. | לע , 174-- לא 2, 4, 86, 96

2 ,251 ;251 ,250 ,240 ,105 ,158,162,172,173,180,182,187 

 264, 271, 282, 2844, 288 "1, 100 1, 68,662 1 ; קזנתוס 159 : תטמ6

150 4 

 37. ברואהו 86, 102, 112, 150, 174, 277, 270, 284, 296,

 ושחה 4 לא -- לע 80, 154 וגז. 176, 0 2%3 -

 א (טק.14. 128.  ךושמיו 112. ברואה 102,112,150,174, 7.

 תרא ךיו טק. 18 1. י

 38. דעמהו 2, 77.96. | בראה בע , 187 -- בראל 7.

 21,770, 112, 1%4, 174, 264 -- בר (טק. 3 74. ברה -- ברח

 271, קנומס ף0. | םכתלעהל 4.7, 8%, 100, 128, 144, 154, 4

 174, 170, 178,182, 187,224, 0 2 257, 260 -- םכ , 8,

 39. ךופהיו 174, קזגמס 70. | שיא 1"-- תא 200 --א גר

 140. - לארשי ז" 84. - ןימינבו 112 -- ןמיניבו 6 9

 ברואה

 לחה ,,150---ולחה 154. | םביללח , 176. | לארשי שיאב --- לארשיב

 8% -- 06 2 128. | לארשי 2"-- רחא 70. | םבישלשכ ---
 םבישלשב 70, 99 ' 0166 155. | ורמא 8 2 ךא ,9

 ףוגנ , 182--ו \ 1, 4, 21, 40, 77, 8%, 89, 93: 96. 1

 174, 178, 187, 224, 22%, 220, 227,228, 2%2. המחלמכ ונינפל אוה

 ןטק.18. 3. -אוה 98 99. | המחלמכ -- המחלמב 8, 182, 262 ;
 קזותס 9 הנושארה .86, 80: 93, 96, 112, 113: 114, 4 149

.4 ,2602 ,260 ,2%7 ,2%3 ,226 

 40. ראושמהו 154, 162, 22% -- תראאשמהו 102 -- תואשמהו
 160, 228,288, 601. תלעל ןמ , 1897.  ןשעה 7

 249 --ןשעא 128. | ןימינב 1:2, 2 45 הנהו 34 םכירעהמ
 6021. 42, קזותוס 21

 4ז. להביו קונגגס לדביו 250. = ןמינב 7.186. 1 -- ןימינב 4.

 תורו לכ וילע -- וילא 4: 30, 70, 77: 906, 72; 2%

 228, 249, 260, 260, ךסס ; קז!תוס 246 -- ע [0ק. ג 4.

 42. שיא -- ישנא 224. | לארשי -- לארשי לא 1%0. | ךרד לא ,
 ז5- לא -- לע 5. רבדמה -- הרבדמה 30, 77,

 2%3, 27, 260 -- ארבדמה המחלמהו --- החלמהו 70.
 ןהתקיבדה קזנתוס ןתקבדה 96 -- ' ג 1, 3: 94+, 9 ל

 260 -- התיקבדה 2. םםירעהמ 6 םכירעה לא 172.  םביתחשמ
 42 0% -- םכתיחשמ 1,70; 93. ותא 1,221, % 779

 82: 85: 93: 94: 96, 99, 112, ב, דז4,180, 154,758, 168, דק
0 + 7% ,240 ,240 ,224 ,210 ,195 ,157 ,182 ,175 :174 

 1% וכתב 21, 187 -- הכותב +.

60 

 אא. 6 2

 26 ולעיו : ברח יפלש קרלא לכ קרצרא שיא ףלא
 וכביו לא תיב ואביו םכעה לכו לארשי ינב לכ
 דע תווהה זכויב .ומוציו קדוהי ינפל םשכש ובשיו

 27 ולאשיו : הוהי ינפל םכימלשו תולע ולעיו ברעה
 זכיהלאה זרירב ןורא שכשו ?דוהיב ללארשי ינב
 28 דמע ןרהא ןב רזעלא ןב פחניפו = : שהה םכימיב
 זראצל דוע ףסואה רמאל שהה םכימיב וינפל
 רמאיו לדחא כא יחא ןמינב ינב שע הטחלמל

 20 לארשי זכשיו + ךדיב וננתא רחמ יכ ולע הוהי
 ףס לארשי ינב ולעיו : ביבס קדעבגה ללא זכיברא
 העבגה לא וכרעיו ישילשה זסויב ןמינב ינב 'דא
 41 שעה תארקל ןמינב ינב ואציו !  םשסעפב םעפכ
 זכיללח שכעהמ זרוכהל ולחיו ריעה ןמ וקתנה
 לא תיב הלע תחא רשא תולסמב שסעפב סשכעפכ
 ! <לארשיב שיא טכישלשכ קדדשב התעבג תחאו
 42 קרנשארבכ ונינפל שכה סכיפגנ ןמינב ינב :ורמאיו
 לא ריעה ןמ והונקתנו הסוננ ורמא לארשי ינבו
 343 וכרעיו ומוקממ ומק לארשי שיא לכו + תולפמה
 ;ררעממ ומקממ חיגמ לארשי בראו רמח ,לעבב
 34 שיא םכיפלא תרשע העבגל דגנמ ואביו ! עבג

\ 

 26. ולעיו :" טק. 128. - לכ , 114, 240-- ל טק.
 לאתיב 93: 94: 154: 155,158, 187,198, 260,264. | ובשיו -- ואציו

 לד. הוהי ינפל -- הוהיל 1: ומציו 4, 21, 40, 70, 77, 94: 4

 96,128,150,180,182, 224, 270 ; (סזטס 140. | תלע 6
 82,128,159 7 1952 210 /. -- תולוע 4

 174-- תלוע 77.  םבימלשו -ו ,
 27. ,ןורא ,\ ג םבימיב -- מ 3 0 2

 28. סחנפו 4, 21, 20, 70, 89, 93, 10, 154, 187, 224, 251,

 26.  ןכ 49- ןרהא -- ןהכה ןרהא 140, 162, 187, 0
 251,6ףס 2-- 8.800. ןהכה 224,226.  דמוע 1. וינפל , 4.

 ףסאה 0, דג, 182, 224 -- ףיסואה 2, 4, 20, 21, 70, 82, 84,

44 .262 ,254 ,250 ,249 ,226 ,174,195 ,155 ,154 ,150 ,112 ,93 

 271,282, 3 קזומס 2,130 -- ףיקאה 1, 77, 9 6

 187, 246: 253: 257,260. | דוע ,162. | תאצל , 240 -- 15 +4
 המחלמל -- המחלמכ 162. | ינב , 1, 253, 257, 650 2. | ןימינב
 112, קנס יחא , 150. | םכא -- םכאו 40 -- םכע 6

 158. | וננתא -- והנתא 6. יב 2

 20. םכיברוא 112. | לא --?ע 9.
 40. לארשי -- 'רשי 257. = ןימינב 112, קוגממס זָג-  םכויב --

 אוהה םכויב 182. | ישילשה -- ישלשה 30, 77, 257 -- אוהה 1.
 וברעיו -- יו 0.86. 4 -- ומישיו 224 419. | העבגה לא -- המחלמ

 לכ לא 6
 1. ןימינב 252. | תארקל -- ל קחומס כ 1%4. | וקתנה -- ת ,

 240 -- וקתניו 182. | םכעהמ -- םכעה ןמ 253, 257, 260 4-

 =ביללח , 94. | םכעפב , 20. | תלסמב 253, 257, 260 -- תוליפמב
 30, 70, 77:93: 150 154, 162, 174, 251 -- תליסמב 1 -- מ קזותוס
 ה רצהכ "תהא הנק .תג ףס. , הלוע 4.70 77, 74
 262, 0 לאתיב 7 71 198 -- לאתיבב 1.

 זרעבג 77. שיא -- הדשב שיא +

 22. ינב -- ינבמ שיא 4. ןימינב 112, 281 ; 1076 2:
 וננפל 21. - הנושארבכ 5 =" 76
 182, 253, 260, 264 -- הנשראבכ 30. | הסננ 162. | והנקתנו 4,
 20, 84, 86 80, 102, 158, 172, 253, 260 ; תטמ6 168 -- והנקתננו
 96 -- והונ [טק. 28 128. | תרלסמה 158, 254, 260, 264: קונמוס

 10 -- תוליפמה 76: 77, 162, 251 -- תליתמה 4.
 21. ומוק 89.  ומקכממ 5 76

 + 224 -- 1[כ| טק. עא וכרעיו -- ולעיו 1 -- ר קזגתוס ל 4.
 םראו -- ברואו 102, 112,112, 190, 174,277: 06 21 -- ב גש.

 זג0 100. | לארשי 2"-- לארשיב 1 -- ק.185 2. | ומקממ , גז

 -- ומוקממ 2. 3: 30, 70, 77, 89, 93: 95. 9%
 178,182,195: 253: 257, 260, 264, 289 ; קזנתס 113. הרעממ --

 ע . 4 -- הלעמממ קזותגס 6.

 34. דגנמ -- בגנמ 1, 77, 95, 93, 130, 150, 154, 182: 225, 1
 227, 229, 24, 271 3, 28 4, 288, 00, 601. . םביפלא , ₪

 שיא , ףָג- = לכמ -- שיא לכמ 40. | לארשי טק. 46 2.  המחלמהו
 -- ה 182.  יכ, 240. | תעגנ -- תעגונ 174 -- העבנ קזונוס 6.

 הערה םכהי טק. עץ 4 םכהילע -- םםהלא 7.
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 לא לארשי יטבש לכמ להקב הלע אל רשא ימ
 הלע אל רשאל התיה הלודגה העובשה יכ הוה*

 ינב ומחניו ! תמו תומ רמאל הפצמה הוה* לא 6
 טבש זכויה עדגנ ורמאיו ויחא ןמינב לא לארשי

 זכירתונל שכהל קדשעג קדמ | : לארשימ דחא 7
 סכהל תת יתלבל הוהיב ונעבשנ ונחנאו םכישנל

 לארשי יטבשמ דחא ימ ורמאיו : םבישנל וניתונבמ 8
 אב אל קרנהו הפצמה הוהי לא קדלע אל רשא

 דקפתיו : להקה לא דעלג שבימ הנחמה לא שיא 9
 : דעלג שבי יבשוימ שיא זכש ןיא קדנהו שעה

 ינבמ שיא ףלא רשע םכינש קרדעה זשכש וחלשיו ז0
 יבשוי תא םכתיכהו וכל רמאל פכתוא ווציו ליחה

 רבדה הזו :! ףטהו םכישנהו ברח יפל דעלג שבי 1
 רכז בכשמ תעדי השא לכו רכז לכ ושעת רשא

 תואמ עברא דעלג שבי יבשוימ ואצמיו : ומירחת 2
 רכז בכשמל שיא העדי אל רשא הלותב קררענ
 ! ןענכ ץראב רשא הלש הנחמה לא סכתוא ואביו

 רשא ןמינב ינב ללא ורבדיו קרדעה 'רכ וחלשיו 3
 ןמינב בשיו + שםולש זכהל וארקיו ןומר עלפב 4

 ישנמ ויח רשא שישנה שכהל ונתיו איהה רעב
 שכהנ שעהו : ןכ שהל ואצמ תלו דעלג שבי 5

 14 ןש 4

 44 תא שיא ףלא רשע הנמש ןמינבמ ולפיו שמש
 4% לא הרבדמה וסעו ונפוו = : לח ישנא הלא לכ
 סכיפלא תרשמח זרולסמב והללעיו ןומרה עלס
 םכיפלא ונממ וכיו סכעדג דע וירחא וקיבדיו שיא
 46 השמחו זשרשע ןמינבמ םכילפנה לכ יהיו : שיא
 ;רלא לכ תא אוהה םכויב ברח ףלש שיא ףלא
 477 ןומרה עלפ לא הרבדמה וסעו ונפיו + ליח ישנא
 קדעברא ןומר עלסב ובשיו שיא תרואמ שש

7. 

 48 זכוכיו ןמינב ינב לא ובש לארשי שיאו + םישדח
 אצמנה לכ דע המהב דע שכתמ ריעמ ברח יפל
 : שאב וחלש תואצמנה םסכירעה לכ םכג

6 

 ז אל ונממ שיא רמאל הפצמב עבשנ לארשי שיאו
 2 לא זריב שעה אבו |! השאל ןמינבל ותב ןתי

 עכלוק ואשיו טכיהלאה ינפל ברעה דע שש ובשיו
 4 לארשי יהלא הוהי המל ורמאיו : לודג יכב וכביו
 טבש לארשימ סויה דקפהל לארשיב תאז התיה
 4 זסש ונביו שכעה ומיכשיו תררחממ יהיו !  דחא
 % לארשי ינב ורמאיו : םכימלשו תולע ולעיו חבזמ

 ד ב 52 2 2 ₪ 0 א ב

 רשאל -- התיה רשא 7.
 1006 יפצמה 70.

 6. לא -- תא ₪.

 הלע 2%-- להקב הלע 40. | הפצמה

 ןמינב -- ןמינב ינב 156 -- ןימנכ

 קצומגפס 1 עדגנ -- ערגנ 93, 102: 145; 154, 2%7, 260, 100 ;

 106 89. - םכוה טק.ז48 2. לארשימ דחא שבש < לארשימ
 דחא שבש 246. | לארשימ -- מ , 1 -- ל ,1.

 7. השענ -- השעת 150. | = םבירתונל םבהל -- םכירתנל 7.
 וניתנבמ 1, 21, 70: 77: 55: 80, 94: 96, 154, 158, 182, 10%, 4,

 2%3: 2%7נ ,4.

 8. ימ ; 253, 257,260. | דחא -- שיא 96 -- לב דחא 7.

 הפצמה -- הפצמה לא 249. | שיא , 174. | לא 2*-- לא ןמ 6.
 שיבימ 20, 67, 9, 100, 130, 10, 144, 001.

 9. ודקפתיו 96 -- ול דקפתיו ?סע65<15 4
 שיא , 4

 ןיא שק. 3 -
 יבשימ 1, 4, 21, 30, 70, 77, 82, 8%, 86, 8, 03: 4

,101,113,114,128,144,150,158,168, 172,173, 175, 

6 ;270 ,264 ,262 ,260 ,257 ,254 :253 :240 ,242 ,240 ,187 ,182 

 5 שיבי 86, 4. רעלג -- להקה לא דעלג 4.

 10. ינבכ -- ב ליחה =- ה ,,5 7, 22.

 וצי 260. | םבתא 1, 30, 70, 77, 85, 93: 9 7%
 174, 176, 182, 187, 105, 224, 0 257: 260, 264: 1סע6 4

 וכל ,128. | םבתיכהו -- םכתיכהו תיהו 4 -- םכתכיהו 70 4.

 יבשי 30: 70: 77, 82, 55: 89, 93. 94, 113 114.144.140,10 זו
 158,172,176,182,187,195. 224, 240, 240, 253, 2ף7, 260

 קזננגגס 4 שבי ,/ 86 -- שיבי 2: םכישנה 4

 11 הו--ו 198.  ןושעת 210.  תעדוי 30, 77, 96. 42

 240, 262 -- ך (0ק.ז8. 4 בכשמ , 162 -- בכשמ שיא 4

 1,12ַ1. הרענ --(16) -- חשא (טק. 8% 2

 12. יבשימ 1, 4, 21, 40, 70, 77, 82, 85, 86, "4, 113: %

2 ,224 :195 7 ,2 ,,, ,154 .150 ,144 129 

 249: 251: 257: 260, 270. | שבי טק. 112 -- שיבי 25 0%
 1סס,דש5, 162,179, 270, 00% עברא -- העברא 9.

 שיא -- רשא טק. 173. | העדי -- ועדי סב. | ואיביו 2, 4 ₪

7%6,, + .99 :96 :93 :89 :85 :77 ,70 

4 ,284 ,282 ,271 ,260 ,257 ,253 ,251 ,249 ,224 :178,187,195 

 286,664: קחמס 128,252. | םבתוא . 1 --ו 22 445 7

0 ,187,224 ,152 :175 7 ,1 94 :93 ;85 

 246, 249. 250, 257: 200, 270; קננתס 128. הנחמה , 03. | הליש

,257 ,254 ,108 ,176 ,174 ,158 ,150 ,90 :77 :70 ,30 ,21 :4 

 264: קוומס 128 --ולש 1:4 0:6. 602. | ץראב רשא -- רשא
 ץראב רכז בכשמל העדי אל 5%. :

 ו 3. וחלשיו -- חלשיו 1,934. | הדעה -- הדעה ינב 96. | ינב --
 לארשי ינב ל. = ןימינב 112. | ןומר עלפב רשא , 240. | ןומיר
 96 -- ןומרה 0 -- ןומרא 114. | .םבולשל 30, 70. 77, 6
,782,187 ,175,180 ,172 ,160 ,157,158 ,114,119,145 ,101 

 224, 251, 253, 257, 260, 271 4, 288, 601,602,66433 קזותס 9

 174: םוגמ6 176 -- םכולשא 4 2

 43. ורתכ , 224 -- ורת5 יכ 1289. | ןימינב ז12ַ. | והפידרה ₪
 והפירדה 257 --'* \ 1: 2, 32 42 154 155, 168, 178 -- והיפדרהו 0
 =- והופידרה לס, לק, 12, 162,180, 282; 1סע6 82 -- והופדרה

 154.174,187 -- והפדרי 210. | החנמ 249.  והכרדה 1,154--
 והופירדה 71 חכונ 174, שמשה 30, 85 2

,182 

 44. ולפיו -- ול גק. 45 128. | ןמינבמ קזומוס ןמינב 4
 ןימינבמ 112.  הנומש 172,174. תא ,58 11+ 4%
 45. וסוניו 96, 112, 174, 2209 ןומרה -- ןומירה 70, 6
 --ו,1%8.  והללעיו -- ה , 70 -- והוללועיו 112 -- והוללעיו 8

 תלפמב 1, 80,110,1543 ענותס 8 -- תוליסמב לס,
 162, 224, 240, 2%1, 260, 264 -- תליסמב 77, 2ף7. | םביפלא 1"
 -- יפלא 174.  וקבדיו 77, 82. 93: 96, 128,150, 1ֶסָב. 4 דע 6

 םכע םכעדנ -- םכועדג 2: 4, 8%, 96, 99, 112, 174 5%
 176,195, 242, 263, 257, 260, 204, 283 --- [1עדַג 40. | ןנממ -=

 תכהמ םביפלא 2"-- םכי טק. 145 9

 46. לכ 1%. 100. | םכילפונה 70,112, 174, 284 -- ה ,
 ןמינבמ --ינבמ 96 -- ןימינבמ 112. | שיא , 77. | תא , 180 -- תאו

 פַ. | הלא 178. לח --..- םכויב , 5.
 47. וסוניו קס, 96, 112, 112, 154, 174, לא -- לע 1.

 ןומרה -- ו. 1 - ה \ 113 -- ןומירה 70, 96, 257, 6. שש --
 ששב 187. | ןומר -- ןומרה 3ס -- ןומיר 96, 257. | העברא ---

 ה 6

 48. ובש 7. ינב ,96, 128,171. - ןימינב 112 -- [
 נק. ג 113 -- ןכינכא 2. | םכתמ -- םכותמ 4,112, 158,187 ;

 קוומס 128 --- םכיתמ 77. 93: 96, 145, 10, 151, 174, 182,

 153: 257; 260. דע 1"-- דעו 2, 90 77: 55: 03, 147% 160 00

 182,187, 224, 2%3, 2%7, 260, 204, 602 ; קענתס 4

 המהב -- המהבה 1. - דע 2"-- דעו 93: 90, 154, 172; 174,

 224, 253 : קננומס 114 -- לע 182. | אצמנה -- םביאצמנה 3.
 םכג -- םכג אצמנה לכ כג 140 -- םכגו 45

 תאצמנה 85.3. | וחלש --ו, 77. | שיאב 6.

 1. אל טק, 5
 ,קעננגגס 1

 2. אביו -- ואביו 40; 95, 93, 96,145, 224. | לאתיב 5
 158,187,198, 224, 264. | םבלוק --ו , ץס -- םכלוק תא .

 3. לארשיב (גק.:8 15%. דקפיהל 96. | דחא - - םכויה טק.
 ג. 17%. - דחא טבש לארשימ < לארשימ דחא טבש 1589, 2

: .4 ,2%7 

 4. יחיו סגפ 4

 ותב -- ותיב תא 187. | ןימינבל 21

 ותרחממ ומכשיו 77, 82, 542

 172. םכעה ;96. | ונביו -- ולעיו ז -- ונכיו קתתס 252. | ולעיו

 | - לעו 86. = זרולע --ו \ 1, 21, 82,162, 210, 253 -- תלוע 7.

 187 -- תולוע ף3: 96, 174, 1.

 הלדגה :,21,77,80,113,224. | התיה 5. העבשה 7-4



62. 1. 18 

 שכתובא ואבי יכ קדיהו |: ןמינב ץרא שתכלהו 2

 ונונח םכהילא ונרמאו ונילא בורל שהיחא וא
 יכ ץדמחלמב ותשֶא שיא וגחקל תל יכ םתוא

 ןכ ושעו !ומשאת תעכ שהל םשתתנ שתא אל 3
 זרוללחמה ןמ םכרפסמל זםכישנ ואשיו ןמינב ינב

 זרא ונביו שתלחנ לא ובושיו וכליו ולזג רשא

 לארשי ינב שכשמ וכלהתיו + םכהב ובשיו שכירעה 4
 ָץכשַמ ואָציְו ותחפשמלו וטבשל שיא איהה תעב

 לארשיב ךלמ ןיא שכהה כימיב : ותלחנל שיא 5
 : קרשעי ויניעב רשיה שיא

 5 10 א א.

 הליש 70, 77: 6 71, 195: קתס 30,15%.  לחל 7.

 תרלחמב 144, 252 : 6 130 -- תולוחמב 2, 4.70, 06,112, ל

 174, 180, 187,195, 224, 257, 264 -- רלוחמב 1, 0

 168,172, 250, 251,260. | ותשא -- ותשא תא 1 -- ותשאו 10

 27 וליש -- הלש 77: 93: 154, קמס 28 ..

 10106 89 -- הליש 1, 2, 30, 700 76 195. 198 1

 257; 264 םטמס 15% --\.4. - ץרא --ץרא לא 6% 20

 253: 297, 260 -- ץרא תא 93 -- ץראב ל ןימינב 112, 6

 ו

 22. האוב 93, 6, 24 תכתבא 1, 2, 10 77, 1

; 260 ,267 ,253 ,240 ,240 .240 2240 ,150:154:158,172,176,182 

 עתמס 128.  םכתא -- (14) -- םכהיחא תק. 80 82. | בורל

 -- 99: 159-- בירל 1.70 77.ב,112, 153,162, 174, 6
 240: 250, 253: 260, 264, 271 1, 659 'ק, 664 ; תומס 0.

 ונרמַאו קנווס םכתףמאו 79. = םבהילא , 224 -= םכהל 1
 226, 271 4, 288 ; קנונמס 154 -- ' 1% 7% -7 

 187;162: 257, 260 -- ונילא קמפ קס. | ננה 3 10: 5
 144,150,154,187,224. | םכתא 1נ 2, 4, 21: 60 77: 5%

2 ,187 (8\12,,,, ,1590 1309 ,96 :94 :93 

 246, 249: 2%7, 200; צנגס 4 ותשא -- ותשאו 93, קזותס

 15%. המחלמב ץאותופ המחלמל 2.  םכתא = םכתא םפתתנ 4.

 םביתתנ 76, פג. | תעב -- תעב קזגמס 15%. | ומשאת תעב =
 ת ת ק.14. % 5 4%

 2 נב ןימינבכב 1: ואשיו -- אשי) 1: םבישנ

 קוגותס 95 154 -- םכישנ םכהל 150,180, 250. | תולחמה 156 --

 7 162, 226 -- תוללוחמה 30 8, ץסז ; 102, 174. 187, 4

 -- תולוחמה 96 -- תללוחמה 70; 154. = ובלו , 0. = ובושיו --

 ובושי 96 -- ובשיו 1, 21, 30. 0 7: 5 86 91,112: 15049

 162,172,176,182,187, 224, 249, 2%7,260. "םבהב --ןהב 202.

 24. 4 וכלהתיו 46 וטבשל טק. 94 4 איהה -- אוהה 8,

 96, 100, 175, 224, 250% קנווס 128 ; תטמ6 1. וטבשל , 6.

 25. רשיה -- רשיה לכ 7.

 ןטפ 1 6

  נתחפשִמְל 96 -= ותלחנלו 76

60. 1 

 ! לרלארשי יטבשב ץרפ ?קדוהי קרשע יכ ןמינבל
 16 טכישנל שכירתונל קרשענ המ הרעה ינקז ורמאיו
 17 הטילפ תשרי ורמאיו : השא ןמינבמ הדמשנ יכ
 18 אל ונחנאו : לארשימ טבש קדחמי אלו ןמינבל
 ינב ועבשנ יכ וניתונבמ םכישְנ שכהל תתל 'רכונ
 19 ורמאיו : ןמינבל השא ןתנ רורא רמאל לרארשי
 הנופצמ רשא המימי שפימימ ולשב הוהי גח הנה
 תיבמ הלעה הלפמל שמשה קדחרזמ ללא תריבל
 20 ןמינב ינב זרא וציו : הנובלל בגנמו המכש לא
 21 הנהו םכתיארו : שכימרכב שכתבראו וכל רמאל
 ןמ שכתאציו תולחמב לוחל וליש תונב ואצי שא
 וליש תונבט ותשא שוא טכּכְל תפטהו םפימרכה

 ומ 1

 ז4. ןימינב 112. | איהה -- אוהה 2, 20, ָדֶק, 80, 113 2

 224, 249. | םבישנה -- םכישנה תא 187. ויה קצגעגס ויזז 8
 -- ויחה קומס 664. | ישנמ -- ישנאמ 96. = שיבי 4.

 1%. םכחינ 96. 150. | ןימינבל 112, 006 1. | יטבשב ---
 יטבישב ף6 -- יטבשל קזומוס 1.

 16. הדעה -- הדעה לארשי 30. = שפישנל - - המ , 252. | המ
 םגפ 99. | השענ---םבהל השענ 251,260. | םםירתנל 7:
 06, 249, 253, 260 : קננתס 130 -- םבירתנהל 2%7. . יפ 2.

 ןימינבְמ 112,176, 267 : (ס6ס -

 י 17. !"רשורי ף3, 112: 15%: 174, 19%, 224: 249, 292, 257, 4
 262, 264, 270, 271 4, 400: קנמס 128 -- השורי 77, קונוס 6

 .--- ש םע!תס ו 99-  הטלפ 1, 23 1,

 182, 195 210, 240,253, 257, 260, 264, | ןימינבל 112,154 --
 ןמינבמ 168. - אל --ו,174. - טבש 0.

 18. םבישנ -- םפישנל 96. | וע תונָּבִמ , 70 =- וניִתְנב 96 ---
 וניתנבמ 1, 21, 77: 94: 149: 150: 154, 158, 182, 224, 240, 0

 257, 260 קנווס 128 -= יתו טק.185 2. - ןעבשנ -= ונעבשנ 7

 1 קזותוס 4. רמאל , 14 ןתונ 112,162, 42 2

 ןימינבל 24.
 1. ורמאיו -- רמאיו 15%. | הוהי -- הוהיל 30, 102, 150 2

 2%7; 260: תומס 130.  ולשב <- ולישב 1ֶקִפ =- הלישב 24
 70, 96. 150, 174: 240, 249: 253, 257, 260, 264, 271 4 -- הלשב

,162 29 .154 :144 .114 ,1123 ,112 .99 :93 :59 :95 :1,777 

 176,182, 198, 210, 224, 22%, 226, 228, 262, 288, 400,602 ; קז!תמס

 ף4, 1583 סנופ 128. | הנפצמ 7,150,224. | לאתיבל 5

 158,187,198, 224, 260, 204. | שמשה -- דה ,7.
 הליפמל 4, 70, 93, 96, 224, 226, 2%7, 260 -- חלסמב 6.0 8. -
 הלועה 21, 70, 77, 112, 154, 174, 264. | לאתיבמ 5
 158, 187, 198, 260 +. בגנמו המכש 10ק- 134 1 בגנמ

 1989. 4. הנבלל 1, 82, 93 96, 128, 176, 182, 4

 20. ווציו 21, 20, 70, 77, 85, 96, 112, 111, 150, 162,174, 2

 226, 2406, 24, 2%0. 251: 270. 6599 'ק, 6094: עס 173: 3:
 םטתס 227 -- אוצי 130.  ןימינב 112, (סז06 113. לכל ,7-.
 21 . םביתיארו 182. = םֶכא \ 224. | ןלש ==! \ 150, 284---

 הלש 2, 4, 9%: 93,150,176,182, 224: קנומס 128; (0:16 80-=



 61420608 305 6002100א

 5 ףטנפטפ 0גספ (טמפ /גונש 1,60102658 1ת קת0600ם00מ1 1,1כעטתב

 ן שביצ4צ

4 :985 ,84 ,82 ,77 ,70 ,67 ,10 ,21 ,20 :4 :3 :2 ,1 

 ל 4 96, 99, 100, 101, 102, 2 113, 2 1% 110: 110: 144: 145. 140.150,151.154, 29

6 ,225 ,224 ,210 ,108 ,105 ,187 ,182 ,180 ,178 ,176 ,175 ,174 :173 ,172 ,171 ,168 ,162 1% 

 1160. (2000. 1150, סע 0 ג 1

227, 228, 240, 242, 6, 240, 280, 251, 252, 253: 2545 

 1160. 0008. 11561, 1ם 10015 (010065

 401: 407, 409, 100. 110, 118, ךז9, 320, 421, 722, 126, 110, 412. 136. 337: 342, 350. 355; 6

14 420 ,410 ,418 ,417 ,410 ,400 ,405 .404 ,403 ,400 .399 :396 :375 .366 .360 :359 35% :357 

400 .477 :476 :475 .474 :473 .471 ,462 ,461 ,460 .459 ,452 .451 :445 .414 .441 ,420 .425 .427 

2 :541 :540 :539 :535 :531 :530 ,520 .524 :524 .521 :510 :515 ,514 .506 :505 :494 :492 :491 

590 .587 :584 :583 .550 .576 :575 :574 :572 :571 .570 :569 :562 ,560 :559 :549 :547 :546 :543 
 596: 597: 508, 6001, 22 כ 612, 614, 616, 612, 616: 617: 639, 640, 641, 642, 646, 5-

160, 201, 204, 205, 200, 220, 205, 6, 207 

 11601. 2066. 1מ101601, סע 0680 6011411 ----- 257, 260, 262, 264, 270, 271: 277, 270: 282,

.0 300 ,280 ,288 ,287 ,286 ,284 

 11608. (2006. 1ותקזס1, מ 10015 610615 6011311 ---- 280, 396: 397: 513: 545: 659 051: 6

: : + ,664 :661 ,661 :657 

 110182062 ( 5ץת4ק001008 ףטפ0גנב 1,664ן0מ65 ) 6 11220 ]ט0וסטב 18,109 50, 60, 76, 80, 9

2 211 ,206 ,109 ,101,106 ,185 ,181 ,177 ,151,170 ,116 :107,108,100,110,111,125 ,106 :95 

9 340 :338 :335 120 ,125 ,103 ,102 ,204 ,202 ,270 ,248 ,244 ,210 ,217 ,212 ,227 ,218 :211 

470 .466 .446 :442 :437 :435 :433 ,435 390 ,387 .3% .353 :386 .379 .369 .368 :367 :365 :345 
481: 484: 485, 486, 487, 501, 507: 532, 548. 550, 564, 503: 594. 608, 611, 617, 622, 620, 0- 

 זז 5 5 ת. 62080. 51 ---- סח ₪ מב 60116 -- | | 7

 5% נם 10015 16100418 00131 -- 1

 -------- 1וקז601 -- קשת (0ט0םב 00116 00 7 40כי

 ןומקז681 -- 1ת 10015 10160088 60120 -- 4

 113 9104(1]ב יי = %40נ
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 המלו יכבת המל הנח השיא הנקלא הל רמאיו 8
 ךל בוט יכנא אולה ךבבל ערי המלו ילכאת אל -

 הלשב הלכא ירחא הנח שקתו : שינב הרשעמ 9
 'כע תפכה "לע בשי ןהכה ילעו קרתש ירחאו

 לע ללפתתו שפנ תרמ איהו : הוה לכיה תזוזמ גס
 הדו רטא תו ירדו ההתצ והכבת" הדכבג הדוהי
 ינתרכזו ךתמא ינעב קדארת קדאר כא זרואבצ
 ערז ךתמאל קרתתנו ךתמא תרא חכשת ₪ לו
 תל קדרומו וייח ימ' "לכ הוהיל ויתתנו שכישנא

 ינפל ללפתהל התברה יכ היחו ! ושאר לע הלעי 2
 תרבדמ איה הנחו : היפ תא רמש ילעו זרוהי 3

 עמשי צל קרלוקו תרוענ הריתפש קר הבל לע
 יתמ דע ילע הילא רמאיו : הרכשל ילע הבשחיו 4

 אס עז סא 5.

 0 רגפ הוהי < 5:

 (?01התו458 6 65 7 130020

 7. ידימ 4. התולע 2 9 95, , +,

 151: 174,175: 176. 224, 244, 250, 253, 678, 680 ; קתוננגס 5

 תיבב -- תיבב 8% 1 --- תיב 18,10, 56, 85: 09,

 158,170,172,173,187,223, 270, 204.5 ןכ 22 זֶלָּג -- ןכו 204

 הנסיעבת 18,190, 30, <0, 56.71.76 10 100

242 ,223 ,187,196 ,182 ,125:136,150,162,170,174,175 

 244: 240, 253, 257, 260, 270, 204, 678, 680 ; קצננגס 168 -- %

 79 -- באת אלו הנסיעבת 111. | הכבתו , -
 8. הל , 80. | הנקלא ;70. | השא וָג6. | הנח ;680. | המל,
 79.  הכבת 145, 6 50. | המלו ילכאת אל , 80. | הָמלו 1 ,
 16 אלהי 22 22.4: 103.20 502 70/71, 70. 80, 82 6
:1 ,108 ,107 ,101 ,100 ,99 ,96 :95 :93 :89 

.17 ,772 ,174,176 ,158,168,170:172 :155 ,136,154 128 

,262 ,260 ,257 ,2%3 ,262 ,250 :240 ,244 ,224 ,223 ,101,196 

 271,278,279,282,283,286,202,678. הרשעמ קזנופס העבשמ 64

 9. ירחא הנח -- הנח ירחא הנח 80,107.  ירחא ,\ 174.  הלישב

 .1, 190 56 60, 70, 76, 86, 92, 107, 108, 110, 125, 11 ו 5%

---680 ,678 ,264 ,260 ,27 ,253 ,249 ,244 ,227 ,198 ,174,196 

 ולשב 66%.  התש ,154--ותש ז74., בשוי 80, 95, 2
 125, 196, 210, 264, 680: | לע 1"-- לעמ 40. - לע אסכה למ

 2. לע 2%-- לע) 6 לכיה -- ריב 4

 זס. ללפתתו 00.14. 3.  לע--לא הנח 150-- לא 0 6

 136,149,158,180, 280.  הכבו --ו ; 187 -- וכבנ 1.

 11. רדנ -- הוהיל רדנ 30. | רמאתו , 60,178. | תואבצ הוהי ,
 418,474. 535. הוחי -- יהלא הוהי 153 -- םכיהלא הוהי ;60 --
 ינדא 4, 70, 611 -- 5- 468 -- הוהיל 95, 178. | תואבצ ,4
 םכא תואבצ , 90. | האר \ 96 -- אר 154 םגזַפ. = הארת -- הארו

 107 --ה .\109.  ינועב 1. אלו --ו, 76.  ךתמא 1*-- ךיתמא
 107,680. םבישנא - - התתנו , 182. = תתנו 30, 56, 7, 2

7 ,+ ָ1,,, ,107 ,102 :95 :93 

 251, 253, 257, 260, 678, 680 -- תתכנו 6. יח לז, ,7

 680 -- וויח 1. הרמו 2, 19, 60, 89, 9%, 136,151, 176,177
 178, 244, 257, 260 -- ארומו 56, 100. 74.

 12. היהו 55 257.  התברה -- הנח התברה 39 -- התיברה 4.
 ינפל -- לא 9, 107,111, 136, 146, 151 8 7

 106, 224, 246, 249, 20, 60 11: םטתס 2%2 -- [גק. 16 3, 0

 ףס -- ינפל לא 158 --יפל 257. | הוהי ; 678. | רמוש %
8 ,22 

 13. לע -- לא 56. | הלקו 136, 224. | היבשחיוי 7%
 182,187,196. | ילע--ילא 224. | הרוכישל 70, 678 --- הרובשל
71 ,,,, .10 ,107 ,90 :95 :93 :89 :76 :56 

.4 ,253 ,211 ,240 ,228 ,227 ,226 ,224 ,227 ,101,196 
 14. הילא קזנתס הל ז76. | ילע ,174. | ןירכתשת ₪ ןריכתשת

 107 -- ןירכשת 112, 252 -- [טע. דג 128 --ן , 7. יריסה ,

 196 -- ךריפה זו תגס 21 הא בי 125 -- נו 7. ךיילעמ

4 ,30 
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 ז םכירפא רהמ כיפוצ שכיתמרה ןמ דחא שיא יהיו
 ןב וחת ןב אוהילא ןב שכחר' ןב .קדנקלא ומשו
 2 קרנח תחא שש םכישנ יתש ולו : יתרפא ףוצ

 ןיא הנחלו שכידלי הננפל יהיו הננפ תינשה םכשו
 3 המימי שכימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו ! םידלי
 זכשו הדלשב תואבצ קדוהיל חבולו ערוחתשהל
 4 יהיו :  קרוהיל סכינהכ סחנפו ינפח ילע ינב ינש
 הינב לכלו ותשא הננפל ןתנו הנקלא חבויו זכויה
 שכפא ;רחא הנמ ןתי הנחלו : זרונמ היתונבו

 התסעכו + המחר רגס הוהיו בהא הנח תא יכ
 הוהי רגס יכ קדמערה רובעב סעכ כג קדתרצ
 7 התלע ידמ הנשב הנש השעי ןכו : המחר דעב
 : 'ככאת אלו קדכבתו הנסעכת ןכ הוהי זריבב

 שי

 א

 1. םכיתמרח - - - יהיו 11. גןסחפ. 224. | ןמ - - יהיו 116. ג-

 ןסמט. 282. | שיא יהיו 115. םג]סתפ. 4, 20. יהיו טסא תגג]סה <
 סז402 ; 110, 172 -- םסת 14]סע ; 1, 2, 67, 92 5 ₪ 90:

 96, ף, 1000 74 176, 195, 270 -- ,12

 260. | םביפצ 1, 2, 3, 50, 70, 76, 80, 52, 89: , 59
 158,172,176.177,178,191,195. | ומשו -- לאומשו 6.

 םכחורי 18.50 1 76; 80: 85: 89:93:95.96,107,10 זוז
 112,126, 136,150, ,,75 176, 1דֶד, 191,196. 2
2 .0 ,675 :204 ,260 .257 :253 :252 ,240 ,244 

 ּוהילא 20 5% 89: 20 5 הוחתתה -- רה 204 =- וחוות

 108,11ז,136, 204, 679, 0- יתרפא -- םכיתרפא 2

 יתרפא שיא 6.
 2. ולו -- אולו 223 -- | 2" (1ק.145 70. | םבש -- םבשו 71.

 רחאה 5676: 85: 93: 95: 107, 136, 14%, 150, 177: 250
 קחתמס קס -- תחהאא 4,130. הנה ,40. .תינשה קזגמס םכינשה
 76--תינישה 678. | הנינפ 1, 2, 4, 18, 10, 50, 60. 70 2
 95: 90 72 108,ז00,110.- 2 0

.294 ,257 ,254 :253 :249 :240 ,224 :198 :196 ,195 .187 174 ,172 
 678, 680 ; קצנתס 4 הנינפל 2, 4.18, 10, 50
,99 96 :95 :93 :89 ,76 ,71 ,70 
20600 ,257 2 240 ,198 ,196 ,187,195 ,176 ,172,174 ,150,162 

 204, 678 : קגס 1.
 2. שיאה 55 253. - וריעמ 7.

 136, 150, 158, 174, 678 : קוס חובזלו 56, 150: 253: 2
 678 -- חובזל 95. | הלישב 1, 2, 50, 56, 60, 70, 76, 99 2
2 .199 ,106 ,174 ,144,151,1%8 ,126 2 ,9 ,107 

 244 240. 251: 253: 257. 260, 292, 204, 666, 678, 680 ; קזומס
 128 -- ולשב 10, 154 וג. 4 ינש , 80,114. נב

 פג.  ילע-- ול 80. | סחניפו 3, 50, 60, 82, 85, 89
50 2623 :253 :195 ,182 ,177 ,176 22 111,112,116,155 

 200, 602, י
 וו כ 27 = =בווה סת בוב 680.5 בוי == 7

 ןתנו -- ןתיו 1. הנינפל 1, 2, 30. 50, 56. 70 7 9 93: 95:
79 917217 1 10 ,,,, ,108,100 ,9 :96 

 196, 198, 240, 253, 257, 260. 294: 3 קצותוס
 לכלו -- לכו 149. | היתנבו 4, 19: 30, 50, 60, 76. 80, 86, 89 2

,,, ,129 42 ,109 ,108 ,107 ,99 :96 :94 
249 ,244 ,240 ,224 ,221 :182,101,195 7% ,162 
 261, 253: 257: 260, 278, 202 -- היתונבלו 1897 -- היתנבלו 18 -

 םבידלי היתנבו 170 -- , 6.
 %. ןתי , 96 -- ' ק.45 128 -- ןתנ 76. | תרחא ,

 תברייפא 678. | יכ 4. המחר --המחר תא 30, 76 6
 2%0 -- המחר א 95 -- המחר דעב 6

 6 001. 162 -- [0ק.240 108. | התסעכו 0116 השעו 4.
 המערה -- המערה רעה 4 -- המיערה 18, 30, 50, 56, 60, 67, 2
 70, 80, 85, 80: 93. 7: 108, זזס, 11,112,113,12%5, 90
2 ,106 ,176,177,178,182 74 51.1 ,160 

 224, 226, 244, 249: 253, 292; 678, 680 ; ווזמס 168 --ע

 תווחתשהל 5
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 ואביו -- ואיביו 1, 2, 18.10, ם0, 609 '

 תבשנה ד :

 ךיתלב 95,187. = ןיאו --ו ;107. = ונוהלאכ

 ל

 : רענ רענהו ולש קדוהי זריב והאבתו ןי* רבנו
 : ילע כא רענה זרא ואביו רפה זרא וטחשיו 5
 תבצנה השאה ינא ינדא ךשפנ יח ינדא יב רמאתו 6
 הזה רענה לא !הוהי לא ללפתהל הוב הכמע 27 |

 יתלאש רשא יתלאש תא יל הוה' ןתיו יתללפתה
 כימיה לכ הוהיל והיתלָאשה יכנא זכגו .: ומעמ 8

 : הוהיל שכש וחתשיו הוהיל לואש אוה היה רשא
 תה

 ו

  רמאתו הנח ללפתתו 1

 הוהיב יבל ץלע :
 הוהיב ינרק המר |

 יביוא לע יפ בחר
 : ךתעושיב יתחמש יכ

 1 הוהיכ שודק לא = <
 ךהלב ןיא יכ

 : וניהלאכ רוצ ןיאו = י
 ההבג ההבג ררבלת וברח לא יי ! 3

 שככיפמ קתע אצי |

 א א 4.

7% ,253 :252 ,249 ,2244 ,174.175.176,182,187,196,210 

 260, 264, 678, 680 ; קזננתס 168.  ולש , 1 --וליש 1ס, 0, 82, 70

 226, 264 ---הליש 2, 56, 60, 70, 03, 107, 10 2

680 ,678 ,260 ,257 ,253 ,223 ,125,116,1%1,174,176.196,198 

 --הלש 4, 18, 0, 71, 80, 8%, 86, 80 95, 1

 182, 187, 195, 210, 224, 22%, 227, 228 ; קז]תס 128,1%8 ---

 הלישב 201.

 25. וטחשיו -- ח ,%
,107,108,100,110,111 ,99 6 :93 .89 :8% :82 :76 ,70 

 113,114,126,116,150,151,154:15%, 158,170, 172, הדג, 142

2%00 ,249 ,6 ,240,244 ,226 ,221 ,187,106 ,175.176,177,182 

 2%1, 252, 2%, 27, 260, 264, 270 2 6 7 680 ; קצוננס

 168 ; (ס:6 128 -- והאיביו 076 130 -- והאבי] 10766 :

 תרא 2", 95. 249-
 26. רמאתו קוס רמאיו 158. | ינדא 1%-- הוהי
 ינא , 7. השאה , 4

 הכמע -- כ \ 224 -- ךמע 60, 174

 27. הזה , יתלאש רשא , 2. יתליאשש 8.

 28. והיתלאשה ---* , 67, ,,,,,,+ ,,
 242, 254, 271, 288, 602 : תטמס 113, 168 ---והיתליאשה 6 270

 260, 264 -- תל 05.14. 102 -- ל 00.24 93 -- והתליאשה 1

 150 --והתלשה 191.  אוה היה 2.188 173 ₪ היה אוק 6.

 היה 196 -- היח 198 -- יח 95 -- היהי 253, 260. אוה ,

 100, 170, 680. | וחתשיו -- ווחתשיו 4, 95,173. הוהיל --ינפל
 הוהי 6.

 ינדא 2%

, 

 ז. ללפתתו -- ללפתו 1 --ת 1" ₪ק. 136 155. ינרק ----- הנח
 [טק.ז86 102. יביל 678. | הוהיב 2*--יהלאחב 6

 244: 253: 257, 200, 300, 375, 601, 602 תוגז8. 680. | לע יפ ₪
 יביא 1, 2, 3: 40 19: 10, 50, 60, 70, 71, 525; 1

9 .154 168 110 ,10 ,108 ,107 ,100 ,95 

7 ,223 ,210 ,11 ,187 ,182 :168,170,172,174,175,176:177 

 260, 279, 284, 286 -- יבוא 195 -- יביו טק. ז3% 113 -- ייביוא

 4 יכ קננתס יב יתחמש -- הוהיב יתחמש 4

 ךתעושיב -- ךיתעשב 71 -- ךיתעושיב 6.
 2. ]יא 2" 0185 2.

6% 

 2. וברת -- ר טק. 4 ורבדת ,\ 223 -- [טק. 14 1.
 ההבג 1% !טק.45 זֶדָּג -- ההובב 1, 18, 80 56, 03: 95 6 ְ'

 זוז,דוב,125,146,144,150, 151, 176,187, 106, 224, 204, 0
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 תרועיד 4, 30, 50, 70, 952 96, 150, 158, 182,196, 678. | אלו --
 אולו 168 -- ולו 10 4 18, 19, 50, 56, 60, 71; 85. 80: 93: 95: 6%

 וסק,136.150,1%3,172,174,177,198,100,111,12% ( 88, אל]
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 בורמ 8ף, 10, 112, 12% 44,

 < - ודא

 . יפ לע 7.

 ה

 1% זדנח ןעתו : ךילעמ ךני" תרא יריפה ןירכתשת
 רכשו ןייו יכנא חור תשק השא ינדא אל רמאתו
 ז6 לא :קדוהי ינפל ישפנ תרא ךפשאו יתיתש אל
 יחיש ברמ יכ לעילב זרב ינפל ךתמא תא ןתת
 17 יכל רמאיו ילע ןעו  !קדנה דע יתרבד יסעכו

 תלאש רשא ךהלש תא [תי לארשי יהלאו שכולשל

 18 ךלתו ךיניעב ןח ךתחפש אצמת רמאתו : ומעמ

 ;דוע הל ויה אל הינפו לכאתו הפרדל קרשאה
 19 ואביו ובשיו קדוהי ינפל ווחתשיו רקבב ומיכשיו
 ותשא הנח תא הנקלא עדיו התמרה כתיב לא
 20 הנח רהתו וכימיה תופקתל יהיו : ּהוהי הרכזיו
 קדוהימ יכ ללאומש ומש זרא ארקתו ןב דלתו
 21 הבול ותיב "לכו קדנקלא שיאה לעיו + ויתלאש
 22 אל הנחו : ורדנ תאו כימיה הבז תא קדוהיל
 ויתאיבהו רענה למגי דע השיאל הרמא יכ התלע
 21 רמאיו :םכלוע דע טפש בשיו הוהי ינפ תא הארנו
 דע יבש ךיניעב בוטה ישע קרשיא קדנקלא קרל
 השאה בשתו ורבד תא חוהי שפקי ךא ותא ךלמג
 24 קדמע והלעתו !ותא הלמג דע הנב תא קניתו
 חמק תחא הפיאו השלש זכירפב ותלמג רשאכ
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 ז- ינודא

 ינפל 76. | תב , לס



519 

 ובירמ ותחי הוהי /-
 זכערי שכימשב ולע
 ץרא יספא ןידי הוהי
 וכלמל זע ןתיו
 + ןחישמ ןרק םכריו

 תרשמ היה רענהו ותיב לע התמרה הנקלא ךליו זנ

 ינב ילע ינבו |: ןהכה ילע ינפ תרא קדוה! עזרא 2
 שכינהכה טפשמו |: קדוה' קרא ועדי גל לעילב 3

 ןהכה רענ יבו חבז הבז שיא ככ שעה זרא
 הכהו :ודיב שינשה שלש גלזמהו רשבה לשבכ 4

 רשא לכ רורפב וא תחלקב וא דודב וא רויכב
 לכל ושעי קדככ וב ןהכה חְקי גלומה ;דלעי

 ןורטקי שרטב כג ! הלשב שכש םשכיאבה לארשי 5
 תבזה שיאל רמאו ןהכה רענ תצבו בלחה זרא
 רשב הממ .חקי , תלו ,ןהבל .תרולצל .ךשב דנת

 רטק שיאה וילא רמאיו :יח שא יכ ללשבמ 6
 ךשפנ הואת רשאכ ךל חקו בלחה זכויכ ןורטקי
 ! הקזחב יתחקל אל פכאו ןתת התע יכ ול רמאו

 הוהי ינפ תא דאמ הלודג וכירענה תאטח יהתו גל
 לאומשו :זדוהי זרחנמ תא שישנאה וצאנ יכ 8

 ! דב דופא רוגח רענ קדוהי ינפ תרא תררשמ

 34 א. 00 1.

. 

 כ 1.

 הוהי תועד לא יכ

 : זרוללע ונכתנ אלו

 4 זכיתח שכירבג תשק
 : ליח ורזא םכילשכנו
 5 . < ורכשנ םפחלב םכיעבש
 דע ולדח זכיבערו
 העבש הדלי הרקע
 : הללמא םכינב תברו

 6 היחמו תיממ הוהי
 = ('לעיו לואש דירומ

 ל " רישעמו שירומ הוהי
 | : ! שכמורמ ףא לריפשמ

 8 | לד רפעמ זביקמ
 ןויבא זכירי תפשאמ
 ;כיבידנ שכע בישוהל

 זכלחני דובכ אסכו
 ץרא יקצמ הוהיל יכ
 | ! לבה זכהילע תשיו
 /-- רמשי ודיסח ילגר
 ומדי ךשחב םכיעשרו
 ; שיא רבג' חכב אל יכ
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 ילארשי יטבש ילכמ ותא רחבו + הערפ זריבל 0
 תאשל תרטק ריטקהל יחבזמ לע תולעל ןהכל יל
 ינב ישא לכ תא ךיבא תיבל הנתאו ינפל דופא

 רשא יתחנמבו יחבזב וטעבת קדמל : לרארשי 20
 שככאירבהל ינממ ךינב תרא דבכתו ןועמ יתיוצ

 זכאנ ןכל : ימעל לרארשי רחנמ לכ תישארמ 0
 זריבו ךתיב יתרמא רומא ללארשי יהלא ?דוהי
 הוהי שכאנ התעו םכלוע דע ינפל וכלהתי ךיבא

 פכימי הנה :ולקי יזבו דבכא ידבכמ יכ יל הלילח ז
 ךיבא ריב ערז זראו ךערז תרא יתעדגו שכיאב

 רשא לכב ןועמ רצ תטבהו : ךתיבב ןקז תויהמ 2

 'לכ ךתיבב ןקז .קדיהי תצלו רארשי זרא בימיו
 יחבזמ שעמ ךל ;רירכא עול שיאו ! ימיה 4

 תיברמ לכו ךשפנ תא בידאלו ךיניע תא תולכל
 אבי רשא תואה ךל הזו : םישנא ותומי ךתיב 4

 ותומי דחא זכויב סחניפו ינפח לא ךינב ינש לא
 יבבלב רשאכ ןמאנ ןהכ יל יתמקהו |: םפהינש 5

 ינפל ךלהתהו ןמאנ תיב ול יתינבו השעי ישפנבו
 אובי ךתיבב רתונה לכ היהו :םכימיה לכ יחישמ 6

1-5 6 1. 60 7 

 10 זכימימ ול קרתלעהו ומא ול השעת ןטק ריעמו
 : כימיה חבז תא חבזל השיא תא התולעב המימי
 20 זכשי רמאו ותשא תראו קדנקלא תרא ילע ךרבו
 הלאשה תחת תראזה השאה ןמ ערז ךל ;דוהי
 21 הוהי דקפ יכ : ומוקמל וכלהו הוהיל לאש רשא
 זרונב יתשו שינב השלש דלתו רהתו הנח תא
 22 דאמ ןקז ילעו : הוה' שכע לאומש רענה רדגיו
 תאו לארשי לכל וינב ןושעי רשא לכ תא עמשו
 'להא חתפ זרואבצה םכישנה זרא ןבכשי רשא
 21 הלאה וםירבדכ ןושעת המל םכהל רמאיו :דעומ
 לכ זראמ זכיער סככירבד תרא עמש יכנא רשא
 24 רשא העמשה הבוט אול יכ ינב לא ! הלא זכעה
 2% שיא אטחי כא : הוהי שכע זםירבעמ עמש יכנא
 ימ שיא אטחי הוהיל שכאו סכיהלא וללפו שיאל
 ץפח יכ זכהיבא רוקל ועמשי גלו ול 'רלפתי
 26 בוטו לדגו ךלה לאומש רענהו : שתימהל הוהי
 27 שיא בו | ! םישנא ששע םגו קדוהי םע םג
 קדוהי רמא קדכ .וילא רמאיו ילע ללא .םכיהלא
 טכירצמב סכתויהב ךיבא תיב לא יתילגנ הלגנה

20 

 שח ברם ן 2 רג

 תיבל 94, 253, 650 5.
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 ! ךדבע עמש יכ רבד "לאומש רמאיו ראומש
 רבד קרשע יכנא הנה לאומש "לא קדוה' רמאיו גז

 ! וינוא יתש קדנילצת ועמש לכ רשא לארשיב
 יתרבד רשא לכ תא ילע לא זםכיקא אוחה םויב 2
 ינא טפש יכ ול יתדגהו : הלכו לחה ותיב לא 3

 םכיללקמ יכ עדי רשא ןועב שכלוע דע ותיב תא

 תיבל יתעבשנ ןכלו : םםב ההכ אלו ומנב שמהל 14

 דע החנמבו חבזב ילע תיב ןוע רפכתי שכא ילע

 תרא חתפיו רקבה דע לראומש בכשיו : לוע 5

 תרא דיגהמ תורי ללאומשו .קדוהי  זריב .תרוחלד
 רמאיו לאומש תא ילע ארקיו :ילע לא הארמה 6

 רשא רבדה המ רמאיו ! יננה רמאיו ינב לאומש ג7

 ךל קרשעי זרכ ינממ דחכת קנ ללא ךילא רבד

 לככמ רבד ינממ דחכת כא ףיסוי קדכו שיהלא

 זרא ילאומש ול דגו !ךילא רבד רשא רבדה 0

 אוה קדוהי רמאיו ונממ דחכ אלו שירבדה לכ

 קריה הוהיו לאומש לדגו :  קרשעי וניעב בוטה 0

 ככ עדיו :  קרצרא וירבד .לכמ ליפה גלו ומע 20

 איבנל לאומש ןמאנ יכ עבש ראב דעו ןדמ לארשי

 הוהי הלגנ יכ הלשב הארהל הוהי ףסיו : הוהיל 1

 ! ;דוה' רבדב ולשב לאומש לא

 11 1/8 0 אי 1

 רמאו כחל רככו ףסכ זררוגאל ול ערוחתשהל
 ! כחל תפ לכאל תונהכה תחא לא אנ ינחפס

 ומ

 נז רבדו ילע ינפל הוהי תא תרשמ *ראומש רענהו
 ! ץרפנ ןוזח ןיא שכהה םפימיב רקי דיה קדוהי
 2 ולחה וניעו ומוקמב בכש ילעו אוהה כויב יהיו
 3 הבכי שכרט וכיהלא רנו : תוארל לכוי אל תוהכ
 ןורא סכש רשא זדוהי לכיהב בָכש לאומשו
 4 : יננה רמאיו לאומש לא הוהי ארקיו +: שיהלא
 אל רמאיו יל תארק יכ יננה רמאיו ילע לא ץריו
 דוע ארק הוהי ףסיו :בכשיו ךליו בכש בוש יתארק
 יננה רמאיו ילע לא ךליו ללאומש כקיו ילאומש
 : בכש בוש ינב יתארק אל רמאיו יל תרארק יכ

 7 וילא הלג! םכרטו קדוהי תא עדי םכרט לאומשו
 8 תשילשב לאומש ארק הוהי ףסיו : קדוה' רבד
 ןביו יל תארק יכ יננה רמאיו ילע לא ךליו קיו
 9 ללאומשל ילע רמאיו + רענל ארק הוהי יכ ילע
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 .  !ומוקמב בכשיו -ראומש ךליו ךדבע עמש יכ
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 0. זי

 םכירצמ תא שכיכמה סכיהלאה שה הלא ;רלאה
 שכישנאל ויהו וקחתה !רבדמב חכמ לכב 9

 שככל ודבע רשאכ םכירבעל ודבעת ןפ םכיתשלפ
 טכיתשלפ ומחליו ! שכתמחלנו סכישנאל םכתייהו 10

 קדכמה יהתו וילהאל שיא וסניו "רארשי ףגניו
 : ילגר ףלא סכישלש לארשימ לפיו דאמ הלודג

 ינפח ותמ ילע ינב ינשו חקלנ םשיהלא ןוראו וז
 הלש אביו הכרעמהמ ןמינב שיא ץריו : סחניפו 2

 ! ושאר לרע קדמדאו .ןכיערק וידמו תוהה םכויב
 קרפצמ ךרד ךי אסכה לע בשי ילע הנהו אוביו 3

 אב שיאהו שכיהלאה ןורא לע דרח ובל קדיה יכ
 תא ילע עמשיו :ריעה לכ קעזתו ריעב דיגהל 4

 שיאהו קדזה ןומהה לוק המ רמאיו הקעצה לוק
 הנומשו סכיעשת ןב ילעו : ילעל דגיו אביו רהמ 1
 שיאה רמאיו ! תוארל לוכי אלו המק ויניעו הנש 6

 הכרעמה ןמ ינאו הכרעמה ןמ אבה יכנא ילע לא

 ןעיו :  ינב רבדה קדיה קדמ רמאיו סויה יתסנ זל
 זכגו שכיתשלפ ינפל ללארשי סנ רמאיו רשבמה
 ותמ ךינב ינש םכגו ססעב קדתיה קדלודג הפגמ
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 תככל ודבע רשאכ , 240. | רשאכ --כ , 134. - ודבע -- ודבעת

 174,187. | םבתיהו 96. | םביתמהלנו 4. :

 10. וסוניו 1, 85, 93: 96, 154,174, 251. | שיא -- לארשי שיא
 40. | וילהאל -- י \ 70: 1453 1- הלודג -ו , 1. 2: 94

 173 182, 105: 2490 253: - דאמ \ 221. "לפיו --- ךל לטו
 לארשימ -- מ , 30 -- ', 70. | ילגר -- ילגר שיא 2%0 -- ילגר

 שיא 6

 11. ןוראו --ןורא תגק. ע88 130.  םםיהלאצה 7

 סחנפו 30, 70: 93:96; 99. 154: 174, 187,105,224, 250, 253,257,
200 

 12. שיא 25 7ז. ןימינב 112.  הכרעמהמ -- ההכרעהמ 96,187

 -- הכרעמה ןמ :0ע6 82. | אביו -- אאב" 3. | הלש 2%

 174: 249; 253,257,264 םטמס 2%2. | אוהה ,96. | םכיערק --
 םכיעורק 1, 30, 71 89, 02, 112 12 224,253:150.19% -- ערק]

 םביערק 155-

 13. אביו 1:4, 30, 70, 71, 82, 80, 01,96, 99,112, ,%

260 ,257 ,263 ,262 ,224 ,210 ,105 ,197 ,178 ,176 ,174 ,168. 

 200. בשוי 2, 71, 99 2 113: 200: 253, 4. אסכ ה =

 187, 224. - ךי -- ד' 1, 10 89 5, ,,,,6% זלמ

2 ,288 ,4 271 ,270 ,260 ,253 ,261 ,250 ,249 246 :195 ,182 

 659'ק : קזנתס 155,158 ; םטתס 154 0106002 קס -- טק. 8

 =- דיירי 257.05 ךהה קת ךרהה 176. ""הפצמ 10ק) 0

 ובל !ס86 ול 176. לע 2"-- לא 1ף0. - ןורא קעומס ןוראה 4.

 םביתשלפ , 2.

 שיאהו -- אביו רהמ שיאהו 71. = ריעב -- ריעה 178. | ריעה לכ ₪
 לכ ריעה 187 -- ריעב

 14. עמשיו --מ 02.14: לז. תא -- לכ תא 182.  הקעצה --
 הקעזוה 30 1. תפל הוה -- ריעב הזה 180

 אביו , 4

 15. םביעשת ןב ילעו טק. 148 140. | םביעשת -- הנש םביעשת
 150.  הנמשו 1, 2: 3: 4, 22, 30, 67,70,71, 82, 84,985, 2

 942 96, 99, 100, 101,102, 112,11ב,114,1289, ו 4

7 6 ,105 ,187 ,180,182 ,162,172,176,178 ,158 ,155 ,150 

 250.252,253;: 257,270. - הנש , 224. ויניעו --- וינעו 71, 96 -- =

 וניעו 94. 145, 150, 154, 18, 182, 187, 246, 355 -- 'נ'ע\

 המק -- ומק 658. | אלו --ו . לז. | לוכ --ו, 1, 2 9
 128,155: 172; 224, 240 ; 10116 140 -- לכי 71

 תרוארל -- ו ,.
 16. ילע לא ,6

 הכרעמהמ -

 אבה -- ה ,%
 ןמכ 1% טק. 4

 הכרעמה ןמ 1"--
 הכרעמה ןמ ינאו , 84,

 ינאו -- יכנאו קזנמס 7ס ; 0-6 130. | המ , 113. | היה רבדה ₪

 190. | היה , 7-
 17. ןעיו -- שיאה ןעיו 150.  רשבמה -- חה , 15%.  םנ-- שנ
 וסנ 40 -- םבג 4. ינפל -- ינפמ 4, 40, 8%, 80, 96, 173: 42

 250, 271 4, 288,400 ; תטת6 3 -- ל [טק.18 71,128.  םביתשלפ
 -- םכ 101,158 -- םכיתשלפה 89. | םכגו :7--ו ק.ז4 ב
 הלודג -- ו \ 1, 82, 94, 128,158, 172,182, 249: התיה --

 היה 71.  ותמ , 112--ותמי 84.  סחנפו 4, 5

 174:197,195:250,25%3,257,260. םכיהלאה -- םכיהלאה ק וב 4

 ( ת.ז. .\ 8 68 .1

 1 לארשי צצו ללארשי לכל לראומש רבד יהיו
 רזעה ןבאה לע ונחיו המחלמל םכיתשלפ תארקל
 2 תארקל זכיתשלפ וכרעיו ! קפאב ונח שיתשלפו
 ינפל לארשי ףגניו הרמחלמה שטתו -לארשי
 םכיפלא תעבראכ הדשב הכרעמב וכיו טכיתשלפ
 4 לארשי ינקז ורמאיו הנחמה לא םכעה אביו : שיא
 ונילא החקנ סכיתשלפ ינפל כויה הוהי ונפגנ המל
 ונעישיו ונברקב אביו הוהי תירב ןורא תא הלשמ
 4 טכשמ ואשיו קרלש שכעה חלשיו | : וניביא ףכמ
 שכשו םכיברכה בשי תואבצ הוהי תירב ןורא תא
 ינפח שיהלאה זרורב ןורא םשכע ילע ינב ינש

 5 הנחמה לא הוהי תירב ןורא אובכ יהיו ! סחניפו

 ! ץראה שכהתו הלודג קדעורת לארשי לכ ועריו
 6 קדמ ורמא'ו העורתה לוק תא םכיתשלפ ועמשיו

 םכירבעה :קדנחמב :תראזה הלודנה העורתה לול
 7:ואריו ! קרנחמה ללא צב קדוהי ןורא יכ ועדיו
 קרנחמה "לא םכיהלא אוב ורמא יכ םשכיתשלפה
 יכומתא תראזכ קדתיה צל יכ .ונל יוא ורמאיו
 8 םשכירידאה םכיהלאה דימ ונליצי ימ ונל יוא : םשלש
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 צץ 2 ₪ 17

 ז. רבד -- הוהי רבד ֶפֶפ. | לכל -- לכ לא סָג- | אציו לארשי
 לארשי , 19. | םםיתשלפ -- םכיתשלפה 2

 2. לארשי :", 155.. שוטתו זז2,150,174.  וכיו קנזס תבוכיו
 14. הכרע בב --- רי 12 1רעבראכ -- ת,, 5.

 שביפלא 218 שי 5
 4. לא --לע 30. | ונפגנ -- ונאפגנ 4. = הוהי , 224. | םכויה
 תק. 185 3 -- ;89. | תרירב - - - ונילא טק. 146 3. | הלישמ 2,
2 ,251 ,240 ,224 .108 ,182 ,176,180 42 ,144 ,20 :2 

 257, 260 3 קעומס 128. | ךא [סע6 כ 4. | וניברקב לז.
 ונעישיו , ז55 -- ונעשיו 2 67, 80, 0, 101, 102, 114,130 42
 139,144, 0% 246, 240, 262, 271, 282, 100 '1' -- וניעישויו 71 --
 ונעישויו 1, 40 70, 86, 96. 112, 154,174,176,182,187, 5 22060
 227, 228, 242: 253: 7% 260,264 | קעומס 2,168 -- ונעשוי 4

 מ, 250,283 --*.2" נק. תג. 4 ףכמ -- דימ 1.
 וניביא -- ונביא 82, 168. 252, 257, 260, 264, 271, 282 -- !ניביוא

.4 ,284 ,270 ,246 ,182,105 ,, ,89 ,86 ,2 
 2, 4. חלשיו : וניביא טק. 24. 19-

 4. הלש -- הלשב 252 -- הליש 70, 82, 172,174, 180, 108. 42
 240: 253: 7% 260,264; קתנתס 128. | תירב 1" 00.12 15% --
 ,171ו.  תירב -- (9) - - הוהי ,187. | תואבצ גס. 14. 164 --
 ת , 144 - ואבצ תק. 15%, | בשוי 22, 70, 1 0
 174, 2%0, 251, 253: 257, 264, 283. | םביבורכה 890
 ףָבכ 96, 112: 210, 253, 257, 0. סחניפו - - - - םכע ₪ ינפח
 ;כיהלאה תירב ןורא םכע סחניפו 7ז ,174. | םבע -- םכע פח <.

 תירב ל 9- םכיהלאה -- הוהי קס, 246: םטתס 2
 לאה הוהי ף6. | סחניפו \ 224 -- ' \ 30, 70 2 96, ,5%

.0 :257 ,253 :251 :250 ,240 ,187 
 : .אובכ -- ו יז: 90 "7 112,

 197 224, 246; 251, 253, 257, 202 -- אובב 200 -- אבב 249 --
 ב םק.ז6 82. ןורא , 240. = רירב ,180. = ועיריו 1, 2 4
 340, 70 71, 92: 95: 9 96 ד12, 1282 10 1 7

 182,187, 224, 253: 257, 260, 264, 288, 663 ; קונוס 4
 לכ טק. 1- 4 העורת -- ו ,1- הלודג -- , ,2-

 שכוהתו 30, 89: 93; 112: 174,195: 257: 260 4- ץראה לכ

. * 
 6, י'כ --(12) - - םביתשלפ טק. 14 4. לוק -- לכ 17.

 העורתה - - ורמאיו , 187. | המ ץוחמס לוג ז71.  העורתה 1"--
 רפושה 174. הלודגה , 174, 180 -- 1 1, 3,195, 253, 254, 6.

 אב הוהי 10. =
 7. וארייו ,,ץ ,,,ְ, 5
 224, 246, 261 : (סע66 82; תטתס םכיתשלפה -- ה ,%

 20,110 -- םכ ,101. | הנחמה לא םכיהלא -- םכיהלא ןורא 10-
 הנחמה לא םביה ₪ק.ז88 8%. התיה -- התיהנ 182. | תראזכ ,

 160. - לומתא -- ו , 1, 30, 82, 8%, 113,172,180 7 200

 למתכ 150 -- לומתמ 8. | םכושלש 2, 84, 56 1

,284 ,270 .277 :257 ,240 ,174,178,224 :159 .154 ,144- 
 75%. ונמל" --66) --יכ לז.

 8. דימ - - ונל גס. ע90 140.  ונלצי 4
 םכיהלא 14%.  םכירידאה קזונס 215 .

 םביהלאה 1"--
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 זררחממ רקבב ומיכשיו |: ומוקמל ותא ובשיו 4

 קדוהי ןורא ינפל הדצרא וינפל לפנ ןוגד קדנהו
 ןתפמה לא תרותרכ וידי תופכ יתשו ןוגד שארו

 ינהכי רכרדי" אבל ןפילע" ו דולע ראשנ גד קה 5
 דודשאב ןוגד ןתפמ לע ןוגד תיב זכיאבה לכו ןוגד

 קכידודשאה לא הוה! ד' דבכתו ! הזה שפויה דע 6
 תראו דודשא תרא םילפעב םשתא ךיו שמשיו

 ורמאו ןכ יכ דודשא ישנא ואריו לומנ ל
 ודי התשק יכ ונמע לארשי יהלא ןורא בשי אל

 לכ תא ופסאיו וחלשיו :וניהלא ןוגד לעו ונילע 8
 ןוראל השענ המ ורמאיו שכהילא םשכיתשלפ ינרס
 לארשי יהלא ןורא בסי תג ורמאיו לארשי יהלא

 ובפה ירחא יהיו ! לארשי יהלא ןורא תא ובסיו 0
 ךיו דאמ הלודג המוהמ ריעב הוהי .די יהתו ותא
 שכהל ורתשיו לודג דעו ןטקמ ריעה ישנא זרא

 ןורקע זכיהלאה ןורא תא וחלשיו : םכילפע 0
 שכינרקעה וקעזיו ןורקע םכיהלאה ןורא אובכ יהיו
 ינתימהל לארשי יהלא ןורא תא ילא ובסה רמאל

 ינרפ -לכ תרא ופסאיו וחלשיו |: ימע קראו ג

 58 10 א

 264. = ינפל -- אינפל 100. = הוהי ןורא -- הוהי ןורא הוחיי 2.
 הוי = םכיהלאה 1685 5 "ידי 06 2241- 5 תתרב 0, 159,

 2%7. 260 -- זרותורכ 89; 93, 96, 112, 182,187 -- תתורכ לו --

 ןותרכ קזגמס קס. לא -- לע 112,1%0,168. ןתפמה -- פמ ₪.
 18: 99. - ןוגד 27-- ד קת. 4 וילע , 4.

 ל וקו הוה = ו( 20 ופהה* [טק. 18. 102.  ינהכ-=

 תומב ינהכ 30. ןוגד 2", 1ָנ-  דודשאב -- דודש טק." 4

 6. לא--לצע 4 108, 22%, 227, 21, 271 24,283 ג:

 תטמס 246 -- א (טק. 4. 96,113. | םםידורשאה --ו , 1,

 140, 158, 180, 182, 224, 246, 249. | םבמישיוי

 0 םכתוא 86, 154, 162, 270, 282, 284, 2

 286.  שבילפעב ₪ םבילעפב ( 16114 6014 ץסס6 םבירוחטב 0

 601466626 ) 257 -- , 226 -- םבירוחטב 18,260 -- םכירחטב 71

 140: 246; 240, 250, 251, 253, 271 4, 659'ק.  דודשא -- ו ,2

 180 הילובג =- ו , 2

 6, 7. דודשא - - - תאו ,\ 187 -- 5158

 7. ואריו (טק.14 112. | דודשא -- ו \ 113, 249 -- דו 1
 128. | ורמאיו --ורמאו 40. = ןורא -- . 262. | יהלא -- הוהי

 יהלא 14 ודי ,\

 8. 00. 70. | םכהילא -- ' 44 ָ,,,,,
 174,176,180, 187, 224, 246, 24 290, 277 -- םבהילא וניהלא 202.

 ורמאיו - - - - המ , 182,253. | יהלא 1"-- יהלא הוהי
 לארשי 1%-- ל 68628 2.186 40. - ורמאיו 2" -- ורמאיו ש 14

 בסי 18 171 -- בוסי 2, 70, 71, 85 86, 8, 150, 2ף1, 253, 260, 4

 -- באסו 134--' ₪ק.145 40. - ובסיו - - ןורא , 1- | ןורא ג"
 . -- ןוראה 187. | לארשי -- (6) - - ןורא ,180. | לארשי --- ובסיו
 /94- 5 ןורא-תא [טק. 18: 173. - תא 2", 174. "  לארשי 3%

 -- תרג לארשי 0.
 9. ותא , 15% -- ותוא ריעב , 96 -- ריעב ותא 1%% -

 םכעב 89. | הלודג --ו , 1,82,128.  דאמ ,149. ריעה --ךו
 4172. ישנא -- ישנא לכ 2%0. | ןטקמ -- ןטקמ המוהמ 96 ---
 ןוטקמ 89, 112,155, 174, 226, 251 --ןטקמא 2. | ורתשיו --ורתפיו

 79, 89 --ורת ק. 46. ףס -- ותרשיו 14%. | םכהל למ זק.
 םבילפע , 71, 226 -- םבירוחט 246, 253, 260 -- םבירחמט 1
 271 8, 659 'ק -- ותוקז63 6031 ( טז ]101 'כ ) טסס6 םכירוחט 8%

 םבילפע 7.
 נס. תא 1%, 264. םכיהלאה 1%--ה 187,1%.  ןורקע - - - יהיו
 1 22, 10, 70, 101,198, 240, 2 אבכ 9 5

.4 ,257 ;253 ,246 4 ,182,187 ,180 ,172 ,158 ,150 :139 

 ןורא 2". 93. | םכינורקעה 86,96,ז12,זז3,149.155,168, זק,
 187, 246, 260, 253.  'הלא -- םכיהלאה 84, קזומוס 06 -- םכיהלא

 קזוחס 15%. | לארשי , 84. | ינתימהל --ינתמהל 8ס, 168 --יניתימהל

 1 54 -- ונתימהל 6.
 11. וחלש עפ ג. - יהלא -- יהלא הוה" 56. | בשיו -- בשיו הל
 71 -- בושה 112.  ומקמל 1, 2, 3, 30, 85, 86, 80, 4, 99, 2

.174,175 ,155,172,173 ,150,155 ,144 :128,139 ,114 
 182, 210, 224, 240, 240, 22, 267, 260. | *יתא -- יתוא 12, 149

 264 -- ותא 187.  תרמוהמ ,14%.  ריעה לכב -- ריעב +
 םכש -- שכש התיה 6

 5 48 א.

 .  לכב -- ךותב 375 תוגש.

 (כ ו, 1.

 18 יהוו ! קדחקלנ םכיהלאה ןוראו פחניפו ינפח
 קנסכה "לעמ רפיו שכיהלאה ןורא תרא וריכזהכ
 יכ תמיו ותקרפמ רבשתו רעשה די דעב תינרחא
 זכיעברא לארשי תא טפש אוהו דבכו שיאה ןקז
 19 עמשתו תלל הרה סחניפ תשא ותלכו : קדנש
 זרמו םשכיהלאה ןורא חקלה ללא קדעומשה זרא
 : הירצ הילע וכפהנ יכ דלתו ערכתו השיאו הימח
 20 יארית לא הילע תובצנה הנרבדתו התומ תעכו

 9ז ארקתו !הבל התש אלו התנע אלו תדלי ןב יכ
 ללא רארשימ דובכ קדלג רמאל דובכ יא רענל
 22 רמאתו :השיאו הימח לאו טכיהלאה ןורא חקלה
 : סכיהלאה ןורא חקלנ יכ לארשימ דובכ הלג

6 

 1 ןבאמ והאביו טכיהלאה ןורא תא וחקל שיתשלפו
 2 ןורא תרא םכיתשלפ וחקיו ! קדדודשא רזעה

 לצא ותא וגיציו ןוגד תריב ותא ואביו שכיהלאה
 3 לפנ ןוגד הנהו תרחממ כידודשא ומיכשיו + ןוגד
 ןוגד תרא וחקיו זדוהי ןורא ינפל קדצרא וינפל

 2 זז 2

 19. וריכוהכ -- וריכזהב 80, 253, 267, 260. | 1"רא 1" \ 150 --
 םגפ לז. | לופיו קז. | תינרוחא 96,112,28. --'7  ך' 154--

 ד ₪70.13: ף0. | דבכו , 145- תא
 18,1ף. תרשא -- -- תרא טק. 0.

 19. סחנפ 4, 12 96, 190, 154, 158, 180, 187,105, 2

 25%3:257:260. הרה -- תרה 145. העומשה -- ו ,%%

 178. לא ,96--ושא 70. | חקליה 260. | ןורא -- ןורא תא 76.
 תימו 182. | השיאו --י , 7071. | יכ--יכ לע לס. | הילע

 הילע ירצ 4. הירצ -- היריצ 23, 10, 84, 85: 89 9

10 250 ,240 ,224 ,187 ,182 ,180 ,176 ,174 ,172 ,155 :150,154 

 2%: קזותס 128, 168 ; 06 04 -- הריצ +.

 20. רעכו -- תעבו 84, 89, 178, 240 27, 200, 4. התומ

 --ו,168.  הנרבדתו -- ד , 174. = לא -- אלו 84. | יארית זק.
 186 130 -- ארת 71,993, 174,182, 71. התנע -- נ

 102. - הבל התש אלו , 94. | הבל -- הבל לע 06, 145, 0-
 21. דובכ יא -- דובכיא 84, 158, 160, 210, 27, 200, 204, 1

 602 -- דבכיא 15% -- ונניא 187. = דובכ הלג רמאל , .
 ה לא 0.146 82. | הקלה --הקלנה 1. | לאו -- תרומ לאו 3
 -- תמ לאו 0 2523: 257,260 3: תםטמס 249, 250 -- !"רכו 5%

 182, 224, 228 -- 10ק. 128 130 -- אלו 93. - השיאו [טכ. 4. 2

 -- השיא לאו 4.

 22. רמאתו -- מ , 1. םביהלאה - - - לארשימ , 4.
 516 10ק100 2 1ם 400, ססננ 22 ; 00190 ך -- חקלנ יכ :השיאו הימח

 2 זז8ם(קס405, 65 6 11מ68 1מ161108 6- ן מ דובכ הלגר רמאתו

 סטת04 06(טמ10018 : : םביהלאה ןורא לארשימ

 1, תרא ,זסס.  והאְביו -- והואיביו 112 -- !האיבי) 2: 4, 30: 709

,224 :154,158,172,171,187,195 ,113,150 ,101 ,94 :03 ,86 

 250, 2ף1, 253: 257: 260, 262, 264, 287, 288 '1, 650 2 ; קנומס

 128 ; (סזו6 06 -- ואיביו 84. | ןבאמ -- מ , ץס. | הדודשא -- ו \

 קזכ 5.1295.

 2. ןאיביו זך, 200 702 020842 6, 92, 96, 99, 101 |

2 ,251 ,2%0 ,240 ,246 52 180 ,174 ,158 .155 ,50 1 

 232: 257, 200, 204, 270: קזעתס 2,128,172. )תא 1" 55 94--

 ותוא 96. 101, 264. - ותא - - תיב , 176. - ןוגד - - וניציו ,

 ונציו 162, 4 ותא 2% -- ותוא 8, 101,

 2. וזמיבשיו -- ומכשיו 2, 2, 67, 71, 82, 90, 94, 99, 1009 22

4 283 ,282 :2790 ,277 ,271 ,210 ,176 ,162 :155 ,154 .114 

 288 1, 400 '1 ; םטת6 10,168 -- תשלפ ומכשיו ף9. | םםידודשא
 -- ו 85,178.180, 240 --7 210.18: 96.  לפונ 74
 264. - וינפל ,128. - ןורא , 224 -- ר טק 186 130. | וחקיו --
 וחקיוא 7ז. | ובישיו 2. 4, 40, 70, 84, 8%, 86, 89: 93: 96 24
9 .246 ,224 ,187 ,180 ,178 ,158 ,112,111.128,150,154,155 

 250, 253, 257, 260 1. ומוקמל ותא 10. 14. 5.
 ותוא 7ס,154,178,264- | ומקמל 1, 82, 84, 85, 89: 9%

.1 ,242,240 ,240 ,224 ,124,129.144,150,155:158,172,176,182 

 4. תרופכ -- (13) - - ומיכשיו טק. 34 - ומכשיו 2,

 86, 99, 101, 110כ 134, 15, 158, 162, 176, 105, 252, 271, 2

 288 1, 00 1: םטמס 168. | לפונ ףֶנ, 113,174, 253: 257,

. 
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 השדח הלגע ושעו .וחק התעו : וכליו כוחלשיו 7
 קכהילע הלע אל רשא תולע תורפ יתשו  קרחא
 שכתבישהו קדלגעב תרורפה תרא טכתרסאו לרע

 ןורא תא םשכתחקלו : התיבה שכהירחאמ םכהינב 8
 בהזה ילכ תאו הלגעה ללא ותא םשכתתנו קדוהי
 ודצמ זגראב ומישה םכשא ול םשכתבשה רשא

 ולובג ךרד כא שתיארו :ךלהו והא שתחלשו 9
 קדערה זרא ונל קרשע תצוה שמש זריב קדלעי
 העגנ ודי אל יכ ונעדיו אל זכאו תאזה הלודגה

 ןכ זכישנאה ושעיו :  ונל היה אוה קדרקמ ונב גס
 תראו הרלגעב םכורסאיו תולע תורפ יתש וחקיו

 לא הוהי ןורא תא ומשיו :  זריבב ולכ םכהינב זז
 ימלצ תאו בהזה ירבכע תאו זגראה תאו הלגעה

 תיב ךרד לע ךרדב תורפה הנרשיו :  םשכהירחמ 2

 ןימי ורט אלו ועגו ךלה וכלה תחא הלסמב שמש
 דע םכהירחא םכיכלה שכיתשלפ ינרסו לואמשו

 ריצק םכירצק שמש זריבו + שמש זריב 'רובג 3
 ןוראה תא ואריו םכהיניע תא ואשיו קמעב שיטח

 עשוהי הדש לא האב הלגעהו : תוארל וחמשיו 4
 ועקביו הלודג ןבא סכשו שמש דמעתו ישמשה תיב
 ; הוהיל חלע ולעה תורפה תאו הלגעה יצע תא

10 8 0 24 6 

 לארשי יהלא ןורא תא וחלש ורמאיו םכיתשלפ
 התיה יכ ימע תאו יתא תימי אלו ומוקמל בשיו
 12 :ססיהלאה די דאמ הדבכ ריעה לכב תומ תמוהמ
 שילפעב וכה ותמ צל רשא םשישנאהו | ! שש
 : שכימשה ריעה תעוש .לעתו

 ו

 1 ! שםישדח העבש סכיתשלפ הדשב הוהי ןורא יהיו

 2 זרמ רמאל זכימסקלו םכינהכל םכיתשלפ וארקיו
 ! ומוקמל ונחלשנ המב ונעידוה הוהי ןוראל השענ
 1 ללארשי יהלא ןורא זרא םשיחלשמ שא ורמאיו
 קכשא ול ובישת בשה יכ .שקיר ותא וחלשת לא
 : שפכמ ודי רופת אל המל זפכל עדונו ואפרת זא
 4 רפסמ:ורמאיו ול בישנ רשא םכשאה המ ורמאיו
 ירבכע השמחו בהז ילפע השמח סכיתשלפ ינרס
 % לכתישעו : סככינרפלו םכלכל תחא הפגמ יכ בהז
 תא םכתיחשמה זככירבכע ימלצו סככילפע ימלצ
 ירק ילוא דובכ ללארשי יהלאל םכתתנו ץראה
 : שככצרא לעמו םפכיהלא לעמו שככילעמ ודי תא
 6 זכירצמ ודבכ רשאכ שככבבל תא ודבכת המלו
 עכהב יללעתה רשאכ תצולה שכבל ערא ץדערפו

 צ ג < ד ₪ תם א.

2 :154 ,112 ,102 ,99 :96 ,94 :93 :89 :95 ,71 ,30 :4 :1 \ * 
,2%7 :253 ,251 ,242 ,240 ,226 :224 :195 ,176 :174 :173 :172 

 264-- םםתובשהו 2,112,180,246 -- םביתבשהו 182 --ול שכתבשהו
 180. םבהירחאמ -- מ ,7. ,
 8. חרא -- תרא םכג 96. | לא ותא קמומס תא 96. | ותא ו*
 -- ותוא 154,264. | לא (טק,:8: 168. | ילכ תאו -- ילכו 7

 תאו קענתס לאו 14 ילכ -- ילכ לכ 1, 90.150,1%4. | בהוה-

 בהז 140. | םכתבשה רשא -- םבתבשהו 89. | םכתבשה ---
 םכתבישה 70, 82, 178, 210, 261 -- םכתובשה 2, 4

 ומישת -- + . לז. 'זגחאב == נר. אב 162," ' ודיצמ 'ז 1

 21 ותא 2%-- ווא 112,
 9. םכיתיארז 182. | םכא (סצט תרא ףָב. | לבנ %
 249, 252. | הלעי , 89 -- ל טק. 134 -- והלעי 27: 4. תא ,

 40 -- לכ תא ג, 140, 187, 253, 297, 260, 4. הערה ,-

 .הלודנה 182--) \ 196, 162,172, 174: 249, 251,270 ; תטמס 8

 -- הלודג ₪ק.188 15%. תראה ,150 -- ונל תאזה 149. םבאז
 = 14. ונערו]\ -- רנעהי' ב50" --- הנע דיו עדיי וס הרקמ =

 הרקמ יכ 2.

 10. תרולע -- לוע ןהילע הלע אל רשא תולע 40.  םכורסאיו --
 * ; 176 -- םברסאו 30, קנומס 80. | ראו -- תראו א 15% - ת

 טק. 185 - ולכ -- אולכ 6.

 11. ומשיו -- ומישיו 1, 40, 71, 84, 86, 80, 90, 93, 99, 5%

2 ,202 ,253 ,2%2 ,187,108 ,182 ,175,176 ,158,174 :150,155 

 קענמס 154,168 --מ 10ק.48 2. - תא , 224.  תאו-- תק.

 46 4.  ירבכע --ירבכעה 198. | םכהירחט -- ה ,, 30 +- םבחירוחט
 23: 01: 6,112, 112,176, 224, 22%, 226, 246, 21, 260 ; ןיזו!תוס-

 128 -- םבהילופע 80, 250 -- שכהילפע 2, 4 1508

 182, 195, 227, 36 -- םבבילפע 355 -- םבכילופע 5
 12. הליתמב 70, 8, 150, 4. ךולה 1, 23: 71, 885, 09

7 :253 ,261 ,224 ,182 ,180 ,174 ,162 ,100 ,128 ,112 ,101 ,94 

 260, 262,264 | קזנמס 2,168.  ועגו -- ועגנו ץ -
 153,154, 168, 174, 182, 250 -- 22 4. לאמשו 1, 2.4, 5%

42 130 ,1144 ,113 ,112 ,96 ,94 :93 :80 .86 :85 :71 ,70 :30 :23 

210 ,187 ,182 ,180 ,175 ,149,150,159,162,168,172,174 

 246, 240, 251, 252, 253, 257, 260, 264 -- לואומשו 15%. | שביכלה

 -- םכיכלה אה 89 -- םכיכלוה 71,112, 113, 264 -- םםוכלה
 דע !0:66 לע 4.

 13. תיבו קזותוס תיב 1. םכירצוק 89, 113; 150, 174, 7.

 ריצק -- * . 240.  םכיטח --ריטח 84. תא 168,"1. | תא 27-

 %תא 1--'א 257. | ןראה 224. | תוארל -- תוארל םבהיניע 6.
 14. הלגעהו -- לגעהו 174. | האב ,128. | לא -- ךע 224 --<
 לא רשא סָּג. = עושוחי 96. = ריב , 148. | שמשה --' ; 197 -
 ישמישה 4. םבשו 18 1. הלדג 1, 22, 04, 96. 102 4

 195: 257. - ועקב -- ע !טק.145 80. | תרא 4 הלגעה --
 ולעה -- הלעה 174. הלוע 64: 895, 4 בגב1..' ררפה 9-

| . 4 7 139 
- 

 לארשי יהלא

 12. םבישנאהו -  כ 101 - א קונתנוס ע 4. רשא , 1.
 אל ,96. | ופה -- הכה 150. | םכילפעב , 296 -- םבירוחטב 2
 260 -- םכירהטב 71, 149: 246, 240, 271 4, 659'ק -- םבילפעמ
 227 -- םבילפעב םכירוחטב ( 186. 26 60.9) 257. | עה תרעוש
 1טק., 246 4. תעווש 96. - םפימשח -- משה 187 -- המימשה

 71,93,99:150,154,173.174: םטמס 176, 4.

 ז. העבש -- העברא 4.

 2. םבימסוקלו 1, 80,174,182,187,251.  הוהי , 1 -- ינדא 1.
 ונעידוה -- ונעידה 252 -- ' \ 1, 22, 672 )0, 06, , 100

 ז34, 162, 195: 257 -- !נועידוה 86, 112, 180 -- וניעדוה

 242. | המב -- המכ 1%0. | ונחלשנ -- ונחלש 187. | ומקמל
8% ,,,,,,, 1559 :149 ,114 ,8% ,30 29 

.7 ,252 :249 .240 ,240 ,224 
 7 םכיחלשמ -- םכתא םכיחלשמ 4 8%, 180 -- תג. 4

 םכתא 93. תא , 224. = ןורא -- תירב ןורא 3-
 -- הוהי 9פ. - יהלא \ 224. אל , 128.  ותוא 102,154,162, 2
 204 םבקיר == םנקיר כס 1. ובישת -- ו ; 4 =-- ונבישת
 14%. זא 99. | עדנו 257; 264. המל . 8% -- ל טק. 48 0.

 4. םבשאה (סזש םאה קס. | רפסמ , 224. - השמח 8

 םביתשלפ ינרס השמח 162.  ילפע , 226 -- ילופע 71 -- ירוחט
 2%3, 260 -- 'רחס 149. 246, 240, 200,251, 271 4, 659'ק.
 בהז ירבכע השמחו 95 89.  בהז 2" , 96 -- הז טק, 141= 4

 הפגמ יכ -- הפנממ 162. | םבלבל -- םכלובל 71 -- םככלוכל
 כר בבל ג ל

 <. םבתישעו -- כ , 101. | שםבכילפע -- םבכירוחט 71, 224, 1

 --- שבכירחט 149: 153, 246. 240, 250, 253, 271 4, 059 'ק-
 םכתיחשמה -- םכיתיחשמה 22 4 30, 71, 94, 95, 80, 94, 96: 9%

7 2 ,180,182 ,111,114:150,154,162,174,176 ,112 
 260, 264, 270, 3ףף : קעומס 155,168 -- םכ%אתיחשמה 8

 םכיתחשמה 1,178,198, 240,360. | םכיתתנו 155,187. לארשי
 1טק.ז4. 168. תא -- דובכ [0ע.18 130.  דובכ ,

 כבילעמ -- עמ 108. 4 ת-רא 2% 1, 2, 71: 5 7

 22%, 246, 249,250. | לעמו 2"-- םככיהלא לעמו 182. | םבכצרא
 !סז6 םכהצרא ף1-

 6. םכירצמ -- םכירצמב 96.  הערפו -- הערפל פו לס. | כבל
 -- םםכבבל 7% אלה 1, 70, 71: 85, 80, 96. 99 2

,246 ,224 ,187 ,182 ,174 ,172 ,168 ,162 ,156,158 ,150 

 250, 253: 257: 200, 262, 271,270, 282, 283, 284, 286 ; קצנתוס 4

 ללועתה 30.8. | םכהב ,171. | םכוחלשיו -- םכחלשיו 1, 22
 80 149, 154, 168, קב, 180, 197, 224, 226, 227, 228, 246, 249

 250, 253; 257: 260 -- םכ , 158,174 -- םכו טק. עץ -

 7. ושעו (טק, 45 168 --ושאעו 4. | תולע ץוגומס תלע 4

 " הלע ,1,178 -- הילע קוגתתס 16%. | םכהילע -- םכ , 150 -- ןהילע
 ג82. לוע 1.2.70. 80,93.96,112,113,134,150,174, 22612

 253: 2%7:260, 664. - םכתרפסאו -- כ ₪גק.180 2.  םשתבישהו --
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 וכוימ יהיו ! קדוה ןורא תרא רמשל ושלק ונב 2
 ויהיו כימיה ובריו שכירעי תרירקב ןוראה תרבש

 ! הוה ירחא לארשי תיב לכ והניו הנש שכירשע
 שכא רמאל לארשי זריב לכ לא ללאומש רמאיו 3

 תא וריפה הוהי לא ושכיבש שתא שכבבל 'לכב
 זככבבל וניכהו תורתשעהו סכככותמ רכנה יחלא
 : שכיתשלפ דימ םכתא לציו ודבל והדבעו הוהי לא

 תרתשעה תאו םשילעבה תרא לארשי ינב וריסיו 4

 וצבק לאומש רמאיו ! ודבל קדוהי תרא ודבעיו 5

 לא סשכדעב ללפתאו התפצמה רארשי לכ זרא
 וכפשיו שםימ ובאשיו קךתפצמה וצבקיו 1 ;דוהי 6

 ונאטח שש ורמאיו אוהה זםכויב ומוציו הוהי ינפל

 ! הפצמב לארשי ינב זרא לאומש טפשיו הוהיל
 התפצמה לארשי ינב וצבקתה יכ כיתשלפ ועמשיו 7

 לארשי ינב ועמשיו לארשי לא םיתשלפ ינרס ולעיו
 לא ילארשי ינב ורמאיו : שםיתשלפ ינפמ ואריו 8

 וניהלא קדוהי לא קעזמ ונממ שרחת לא לאומש

 בלח הלט לאומש חקיו ! םיתשלפ דימ ונעישויו 9

 לא לאומש קעויו הוהיל לילכ הלוע הלעיו דחא
 יכאומש יהיו :קדוה' והנעיו לארשי דעב קרוהי 10

 לארשיב המחלמל ושגנ שכיתשלפו הלועה הלעמ
 שכיתשלפ לע אוהה זםכויב לודג לוקב הוהי כעריו

 לארשי ישנא ואציו + לארשי ינפל ופגניו םםמהיו ג

 .60.1 מ 58 4 א

 1% רשא זגראה תאו הוהי ןורא תא ודירוה כיולהו
 הלודגה ןבאה לא ומשיו בהז ילכ וב רשא ותא
 שכויב סכיחבז וחבזיו תולע ולעה שמש תיב ישנאו
 16 ובשיו ואר םכיתשלפ ינרפ השמחו : הוהיל אוהה
 17 רשא בהזה ירחט קדלאו : תוהה זבוב ןורקע
 הזעל דחא דודשאל הוהיל סשכשא שכיתשלפ ובישה
 ! דחא ןורקעל דחא זרגל דחא ןולקשאל דחא
 18 תשמחל םכיתשלפ ירע לכ רפפמ בהזה ירבכעו
 ללבא דעו יזרפה רפכ דעו רצבמ ריעמ םפינרפה
 דע קדוהי ןורא קרא קרילע וחינה רשא הלורגה
 19 ךיו :ישמשה זריב עשוהי זרדשב ;רזה ויה
 שכעב ךיו הוהי ןוראב ואר יכ שמש תיב ישנאב
 שכעה ולבאתיו שיא ףלא שפישמח שיא םיעבש
 20 ישנא ורמאיו : הלודג הכמ [כעב הוהי הכה יכ
 שכיהלאה ;דוהי ינפל דמעל לכי ימ שמש זריב
 וחלשיו | + ונילעמ קרלעי ימ '4או קרזה שודקה
 ובשה רמאל סירעי תדורק יבשוי ללא סכיכאלמ
 : םככילא ותא ולעה ודר הוהי ןורא תא טכיתשלפ

- 2 

 30% כ וש

 ז הוהי ןורא תרא ולעיו טכירעי תרירק ישנא ואביו
 רזעלא תאו העבגב בדניבא תיב לא ותא ואביו

 עז ב ם.15 125 ס ע10 א כ

257.02 :253 ,2 ,228 ,227 ,226 ,224 ,187 ,182 ,180 ,168 ,160 

 270, 601, 602 ; ץעותנס 246, 260, 1. תראו -- לאו 0 2

 עעונמס רומשל 71, 4.

 2. יהיו , 89. = םבוימ -- מ טק.140 1 -- רי 1.
 -- הוחי ןורא 4. וה =- ה 22. | הנש 0

 4. לכ \ 86. | תיב --ינב 86. | םכתא - -- רמאל טס. 4
 םביבש , לס. לא 2"--םבע 226. = תא וריסה -- והדבעו הוהי לא

 182. | והיפה --',172. | תרא -- לא 1%0. | םכככותמ -- ו

 71.89. - תרתשעהו 21, 30, 71, 85: 89, ,*ָ,,,,6%

 1 82, 224, 246, 240, 257, 260 -- תורתשעה תאו 4 והודבעו

 277. דימ -- ףכמ 5-

 4. 00. טק. 84 14. וריפיו -- והפיו 144 -- ורוסיו

 תררתשעה -= תרשעה 114 -- תורתשעה 3: 4, 22, 30, 71, 82,

7% ,174 ,72 ,159 ,154 ,112 ,101 ,9 :96 :93 ,89 86 

2 ,270 ,271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,251 ,252 ,240 ,2206 ,210 ,187 

 283, 284, 286 ; קצנתס 2,113 -- םנילעבה עה 0. /

 5. לאומש , לג. | תא ; 224. לכ 4. | התפצמה -- ת, ,1

 ללפתאו -- ת טק. +8 5,6. התפצמה - - - ללפתאו ,

 6. וצבקיו -- וצבקתיו 89,182. | התפצמה -- התפצמה תא 1.
 םכויב ומוציו 100. ע4- 4 ןמוציו , 178 -- ומציוו 1. 23, 30, 1,

 93, 114,150, 182, 187, 270 -- [טק. 4 24. ורמאיו אוהה

 260.  אוהה -- הוהי 128.  םבש , 86, 8. | טופשיו 4.
 לארשי ינב -- לארשי ינב לארשי 4.

 7. ינב 1%--לכ 174. | ולעו 1.  םביתשלפ , קס. | ועמשו
 לארשי ינב , 70. = וארייו 85: 86, 74 7

 198, 2ף1, 270 : קזותוס 82, 4

 8. קעזמ -- קועזמ 80,112, 174 -- קעזמא 1. | ונעישויו -- ונעשיו
1% 1 ,101 ,100 ,00 ,86 .54 :67 :23 :22 :4 :2 

 246, 254, 277, 400 '1, 659 2 -- ונעישיו 2, +,

 144: 2 176, 187,210, 224, 6 242, 21, 242 -- ]/2שו'| 19

 70, )6, 102, 2ף0; קענתס 168 -- | 2" 6% ' 2" 1טק.עג[. 82 ---

 וניעשויו 1.
 9. בלח ,\ 84,242. | הלעיו --והלעיו 2, 4, 899 4
 182, 224, 246, 24, 260, 251, 270, 356, 6%0 2, 11, 69'ק ; !סזו6

 85. הלוע -- 1 \ 2, 3, 22, 23, 39 9 +
 172,180, 182,187,15, 224, 2%3, 2%7, 200 -- הלעיו דחא בלה ַע

 הלע 96.  לילכ--ילכ זֶקָּב-  קעזיו -- קעציו 5.

 10. הלועה --- ו. 2, 4, 22, 23, 40, 70, 82, 8. 3, 94
 160,155, 182, 224, 220, 249, 2%3, 2%7, 260. | םכיתשלפו -- לנו

 םכיתשלפו 1%. = לארשיב -- ב .94. = לע ₪. 30 זז
 טכמוחהיו 150, 253, 257, 4

 ןוראה

 6 א

 דומעל לס,

 %5-,ןדירה .257- ןורא , 1- בהזה 30, 15%, 176. 9-

 ומישיו 1, 23, 30, 70, 71, 82, 8090
1 260 ,2%7 ,253 ,224,252 ,210 ,187 ,176,182 ,174 ,158 ,155 

 264,270,282, 28- לא ,174--לע 23, 30, 700 9
 150,168,182, 246, 280. הלדגה 1,94.176, 249. | תולע--ו,

 30, 8%, 99, 252 -- תולוע 70, 91, 112,113, 144, 246, 264-- תלוע

 84, 154,158 -- הלוע 65011. | םכיחבז -- םבימלש 225, 2
 הוהיל -- רמאל

 16. ובושיו 80, 154, 158, 174, 210, 240, 2%1 ; קזנתס 1.

 17. ירוחט 1, 2. 3, 23, 30, 70, 71, 93: 96, ,,4
 162,174,182,187: 224, 220, 227,246,2%3,262 ; קזנתס 2
 128 --יראחט 4 --ילפע 8,158,180. ובשה 7ז. | םכיתשלפ

 -- תשלפ תמ.]גם. 15%.  דדשאל 249.  דחא הזעל , 30.  דחא 2"
 -- דחאו 4.  ןורקעל -- ןורקעל דחא העל 4.

 18. ירע -- ינרס 7%. | ריעמ , 15% -- ריע לכ 206. -  דעו 1"
 --ו,150. | רפוכ 71, 89. | לבא -- ןבא 96, 562 : םטמס 24.
 הלדנה ז, 71, 82, 86,182, 240. | חילע -- םבש 174. | חרא -
 ראו ץז. + הוהי , דפ -- הוהי ,תירכ 225, " הדשְּב קנס ,הדשכ

 ף6. - עושוהי 56. - ישמישה 2609 4

 19. םבעב :"-- םכהב 452. 0 שיא םכיעבש \ 253 ---

 שיא םביעבש שיא ףלא םבישמח 6. שיא 1". 5.
 שיא ףלא םבישמח , 84,210, 418. | םבישמח --י , 134-- םכישמחו

 160, 187, 198,206, 559,611,651 : קותס 250 -- תשמח 52

 שיא ףלא -- שיא ףלא שיא לז -- יכ שיא ףלא 175. = ףלא 6
 שיא 594. שיא 2", 569,607. | הכה 21 89.  הלדג 4

 20. ורמאיו -- רמאיו 158. = ישנא , 6.
 10,154,1805- םכיהלאה , 190 -- םביהלא 4.

 - ו %-

 21. םכיכאלמ -- אל טק. 25 15%. | יבשי 1, 4, 23, 30, 70 2

 85, 89: 93: 94: 99: 128, 149, 150, 15ף, 158, 172, 1769 22

 עי 27,252. 257200 204, 280. | ןבישה 12 2
6 ,174 ,158,172 ,156 ,150 ,112 ,96 ,94 ,90 ,89 ,86 ,86 ,82 

 182,187, 224, 240, 2%7, 260, 264, 286 ; קז1תגס 4 שםביתשלפ

 --  םבתשלפה 30. - ולעה -- ולעהו 1%8,174,182 ; קזנתוס 4
 ותוא 112, 264, 283. | םםכילא -- םככילע 176, עתנתוס 158 ---

 םכהילא קזוגס 4

 שודקה

 ז. ואביו 27-- ואיביו 1, 23, 40, 70, 71: 54, 85, 80: 93: 94, %
 1ז2,149,150,154:155כ 158, 168, 174,176, 180,182, 187,159

 224, 240, 251, 22: 253: 257, 260, 264, 270 ; קזותוס . ותא

 -- ותוא 80, 112, 253, 264, 28. | תיב לא , 224. | העבנב רשא
150 ,145 ,113 ,102 ,0( :93 :80 :55 :71 27 40 30 ,2 ,1 



 ( ו

 -לאומש לרא ואביו ללארשי ינקז לכ .וצבקתיו
 ךינבו תנקז התא הנה וילא ורמאיו ! קדתמרה 5

 ונטפשל ךלמ ונל המיש התע ךיכרדב וכלה אל

 רשאכ לאומש יניעב רבדה עריו :  שיוגה ללככ 6
 לא לאומש ללפתיו ונטפשל ךלמ ונל הנת ורמא

 שעה לוקב עמש לאומש לא הוהי רמאיו :הוהי 7
 יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ ךילא .ורמאי רשא לכל

 ושע רשא םשכישעמה לככ ! שהילע ךלממ .וסאמ 8
 קרזה שוויה דעו םכירצממ שכתוא .יתלעה םכוימ

 " סכישע קדמה ןכ כירחא םכיהלא ודבעיו ינבזעיו
 דיעת דעה יכ ךא םשלוקב עמש התעו :ךל שג 0

 ךלמי רשא ךלמה טפשמ שהל תרדגהו םשהב
 לא הוהי ירבד לכ תא לאומש רמאיו :םכהילע 0
 קריהי קדז רמאיו : ךלמ ותאמ םילאשה שעה 1

 חקי םככינב תא םכילע ךלמי רשא ךלמה טפשמ

 ! ותבכרמ ינפל וצרו .וישרפבו ותבכרמב ול שו
 שרחלו שישמח ירשו םכיפלא ירש ול םשושלו 2

 ילכו ותמחלמ ילכ תרושעלו וריצק רצקלו ושירח
 ;רוחבטלו תרוחקרל חקי םככיתונב תאו 4
 שככיתיזו שככימרכ תאו םככיתודש תאו :! תופאלו 4
 םככימרכו םככיערזו + וידבעל :ןתנו 'חק' םכיבושה 5

 א 6 עי 1:ס.א ₪.

 '.99.182. אל 148.  יתא -- ךתא \ 94.  ךתוא 8
 125,144, 264- א [טק.:88 22.  יכ--םבא יכ 96.  יתוא 2
 125, 144, +. ךולממ 86, 80, 93, 112, 126, 128, 150 2

 קוגס 2, 168 -- ךולמל 7.

 8. לבב -- לכב 8, 6 ג. - .םבישעמה -- םבימעה 2
 םכוימ -- םכוימ ע קס." = יתולעה 1, 3, 16, ף0, 70, 82, 80,

 150,172,182, 246; קנמס 96,15ף. - םכתוא -- ו 2 4
,1 ,10% ,101 ,4( ,03 ,8% ,84 ,71 ,60 ,60 ,30 :23 

22 ,210 ,105 ,187 ,182 ,180 ,176,178 ,158,168,174,175 :155 

 226, 252, 253, 2%7, 260, 270 -- שבכתא ף6. = םבירצממ -- ץראמ

 םכירצמ 174. | דעו --ו, 113,150. | ינבזעיו קזנופס ובזעיו 99 --

 ינובזעיו 22, 60, 80 6, 112, 144, 174, 4. םבישוע 79 2

 1 כב 6.

 9. םבלוקב -- ו , 0 4
 יכ -- תא 71 -- .355.358  | דעה קוס דיעה 2:

 ךא פ18 150 --ך טק. 18 4

 דיעת 8
 96 -' םכהב -- שכה טק. 45 4 תדגהו -- התדגהו

 154 -- יתדנהו קונוס 4. םפשמ -- טפשמ תרא 180 -- תרא
 טפשמה 187. | ולמי 16, ץס, 71, 80: 93, 7

 םכהילע , 71 -- םבבילע 4
 10. ירבד !טק.28. 110. לא -- לא הי 7.

.0 

 זס ג תככילע = \(זיק )כו רמתו ל

 גז. ךולכי 80, 112,126,150,168, 174. | תא למ 15%--[טע

 186 2. ול -- םבכינב גק.140 4.  ול-- ול כרמב 150-- טק.

 וצרו -- יוצרו 4.

 12. שכושלו --םבושל 158. ול -- ו טק.ז4 5 96. םכישמח -
 =[ שורחלו 0, לס, 80, 125, 150, 182, 27, 260, 4:
 קזותס 168. | רוצקלו ;0, 70, 71, 86, 9 +,

 180, 182, 187, 252, 257, 260, 4. ילכו -- ו טק. 14. 9.

 ו2,13. תראו - - - ילכ 1ק.ז8- 4.

 ז3. םככיתונב תאו -- םככיתונבו 30. | םככיתנב 1, 50, 82,

24 ,246 ,224 ,105 ,187 ,178 ,175 ,158,172 ,10 ,108 ,99 :94 :89 

 253, 257, 260, 262, 264, 271, 279; 282, 284 | תוחקרל --ו \
 71. - תחבטלו 7ג. | תופאלו -- תפאלו 30 -- תופואלו

24 ,, ,1 

 14. םככיתדש 1, 0, 71, 82, 80, 04, 99, 108, 175,176,195: 2

 257,260. | םככימרכ תאו -- םככימרכו 30, 224. | םככיתיזו --ו |

 168 -- םככיתזו 70, 95, 19% -- םככתיזו 20, 12%, 128, 160, 180,249

 -=- םככיתז תאו 71. | םביבוטה --- ו , 150 1 55, 172, 180,
 חקי -- הקיא 0. 14, 1%. ןתנו - - - וידבעל , 6.

 זף. 0081, סנפ 4 םככיערזו - ו . 19% -- 13 4 5

 89: 93,108,128,162,180 -- רז (טק.185 82. -  רושעי 6

 7 וידבעלו ויסירסל < ויסירסלו וידבעל 6

 ויסירסל , ז -- ויפרסל 15%, 172 -- םביסירסל 84 -- עת. ג 4.
 וידבעלו -- ל , 182 -- וידבעל 1: תטתש 1.

.2604 ,257 

 םכילאושה

 תג 4

 00 00 ג. 1. 1%

 דע םשוכיו שכתשלפ תרא ופדריו קרפצמה ןמ
 12 [רחא ןבא ילאומש חקיו ! רכ זריבל קרחתמ
 קדמש זרא ארקיו ןשה ןיבו קדפצמה ןיב םכשיו
 13 וענכיו : הוהי ונרזע הנה דע רמאיו רזעה ןבא
 לארשי לובגב נובל .דוע ופפי תגלו שיתשלפה
 14 הנבשתו : לאומש ימי לכ עכיתשלפב הוהי די יהתו
 לארשיל לארשי תאמ סכיתשלפ וחקל רשא שכירעה
 דימ .לארשי ריצה ןלובג זראו זרג דעו ןורקעמ
 ! ירמאה ןיבו ללארשי ןיב וכולש יהיו שיתשלפ

 : ךלהו + וייח ימ לכ לארשי תא לאומש טפשיו
 הפצמהו לגלגהו לא תיב בבסו הנשב הנש ידמ
 : קרלאה זרומוקמה לכ זרא לארשי תרא טפשו
 17 זרא טפש ששו ותיב שש יכ התמרה ותבשתו
 ; הוהיל חבזמ שכש ןביו לארשי

= - 

 6 א 4

 1 זכיטפש וינב תא סכשיו "לאומש ןקז רשאכ יהיו
 2 והנשמ זכשו לאו רוכבה ונב זכש יהיו ! לארשיל
 <4 וינב וכלה תצלו : עבש ראבב םכיטפש קדיבא
 ;: טפשמ וטיו דחש וחקיו עצבה ירחא וטיו וכרדב

 ו ד לש

 תא -- ירחא 22% -- תת 600

 "רמי ב

 ירא ,

 זז. ואציו -- אצו 15.

 174. - םבביו 187, 253: 72 260, 4
 12. ץב-- 6% ןיבו -- ן טק. 185 -

 רועה -- ארזעה - ונורזע ז 0, 1:

 14. םביתשלפ 1, 40,2%3:257. < דוע --ו99. | אבל 6
2 ,224 ,180 ,176 ,168 1% :919 :89 :55 ,71 
 257, 260, 264.  הוהי , 4, 70. | לאומש -- לאומ טק. 14 0.

 14. הנבושתו 742 םבירעה -- םבםירעה תא 7.
 =ביתשלפ -- םביתשלפב 2%2. = תאמ -- תא 257. | לארשי 1%--

 לארשי לכ זסז. | לארשיל -- שי נק. 86 7ז. | ןורקעמ -- ו
 גל. דעו--וב.1. תאו ,158-- 05 10 --דע) קזותוס לס

 -- א (סת6 ע 15%. - ןלובג--ו,96.  ליצה -- יצח ליצה 70.
 לארשי 2"-- לארשי דוד 1.

 1. טופשיו 174. | לארשי -- לארשי לכ 5%-
 164 ךלהו טק. 14. 2: לאתיב 1 54, 155, 158, 187,198. 2
 260, 264. = לגלגהו --ו ;145. | טפשו -- טפשיו 7ז- = תמקמה
 176,9% -- תומקמה 30, 71, 89. 94. 99. 9, 5

 178,195: 210, 257, 260, 283 -- תמוקמה 1,102,158, 4.
 17. ותבושתו 16, 84, 86. ,,2 קנס

 ותיב -- י 066 ) + םכשו -- שכ טק. 85 ןיביו 1.
 חבומ -- אודבזמ 130. | הוהיל -- הוהי לא 4.

 1. ןקז רשאכ י טק." רשאכ -- יכ 145, 246, 1.
 לארשיל , 96 -- לארשי תא לז -- לארשי לא (א ₪4.)

 2. םכש 0.180 128. - ונב ; 71,176 -- ינב :01. - והנשמ

 --ו ,. 150 -- והנשמה 187 -- והינשמ 195. = היבא -- והיבא 7.
 שביטפש -- טפ 0.145 113. | ראבב -- ראב +

 2, 1. וכרדב - - (7) - - והנשמ טק. 85 .
 4. וינב , 96. | ויכרדב 42 16, 22, 30, 60,70, 71: 5 2

71 ,180 ,176 ,17% ,158 52 ,,ָ, ,189 ,06 

271 ,264 ,260 ,257 ,253 ,250,251 ,240 ,246 ,226 ,224 ,210 ,198 

 279, 282, 283, 284,286. 288, 650 2,11, 650 'ק ; קנווהס 168,171 ג

 10166 67 -- ויבדב - דחוש 71,174 ; קצונגס 4

 4. וצבקתיו -- ת \ 60. ינקז , 174.

 5. הנה וילא גק.145 15%. התא ,80,176. | תנקז -- התנקז
 70 2 182, 187, 224 ; קז!תס 96 -- א תנקז 2, 4

 ךיברדב -- ', + התע -- התעו 1, 80, 150, 180, 182, 187 ;

 קוגותס 168. = ונטפשל --- וניטפושל 76, 96 -- וניטפשל 30, 60
,195 ,158 ,155 ,154 ,150 :93,112,149 ,85 

 5.6. עריו : םכיוגה לככ טק. 18 5.
 6. רשאכ -- יכ 145. = ונטפשל -- וניטפושל 96 -- וניטפשל 0,
 - 8%: 93: 99,128,150, 15%, 158, 174, 187,195, 224, 4. ללפתיו

 קנומס 01 112. | לא 1. י

 7. לאומש לא הוהי ₪ הוהי לא לאומש לס,
 לוקב -- קב 2.145 3. | םכעה -- םבעה הוהי 4.

 לא הוהי , 4.
 ורמאי =
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 רבעיו : תנתאה תרא שקב ךל שוקו שירענהמ 4
 ואצמ תצלו קדשלש ץראב רבעיו םכירפא רהב
 אלו ינימ' ץראב רבעיו ןיאו סכילעש ץראב ורבעיו

 ורענל רמא לואשו ףוצ ץראב ואב המה :ואצמ 5
 תונתאה ןמ יבא לדחי ןפ הבושנו הכל ומע רשא

 ריעב סכיהלא שיא אנ הנה ול רמאיו :ונל גאדו 6
 התע אבי אב רבדי רשא לכ דבכנ שיאהו תאזה
 ונכלה רשא ונכרד תא ונל דיגי ילוא ספש הכלנ

 איבנ המו ךלנ הנהו ורענל לואש רמאיו : הילע 7
 איבהל ןיא הרושתו ונילכמ לזא שחלה יכ שיאל

 תונעל רענה ףסיו : ונתא קדמ םיהלאה שיאל 8
 ףסכ לקש עבר ידיב אצמנ הנה רמאיו לואש תא

 ! ונכרד זרא ונל דיגהו שיהלאה שיאל יתתנו

 שורדל ותכלב שיאה רמא .הכ לארשיב םכינפל 9
 שפויה איבנל יכ קדארה דע ;דכלנו וכל כיהלא

 בוט ורענל רואש רמאיו : הארה םכינפל ארקי ז0
 שיא שכש רשא ריעה לא וכליו הכלנ הכל ךרבד

 ואצמ המהו ריעה הלעמב שכילע המה ! םיהלאה גנ

 הוב שיה ןהל ורמאיו זכימ באשל תואצי תורענ

 קדנה שי קדנרמאתו שכתוא הענעתו + קדארה 2

 זכויה חבז יכ ריעל אב זכויה יכ התע רהמ ךינפל

4 

 ! אוהה םשכויב שכתא הוה*

60.4. 1. 

 16 טככידבע זראו : וידבעלו ויפירפל ןתנו רשעי
 זראו שכיבוטה םככירוחב תאו טככיתוחפש זראו
 17 רשעי שככנאצ : ותכאלמל השעו חקי םככירומח

 18 אוהה םכויב םכתקעזו : סכידבעל ול ויהת םכתאו
 קדנעי תצלו םספכל שכתרחב רשא סכככלמ ינפלמ

 19 עמשל זכעה ונאמיו
 קריהי ךלמ כא יכ אול .ורמאיו ללאומש לרנקב
 20 ונטפשו וכיוגה לככ ונחנא כג ונייחו : + ונילע
 21 עמשיו :ונתמחלמ תא פכחלנו ונינפל אציו ונכלמ
 : הוהי ינזאב טכרבדיו שכעה ירבד לכ תא לאומש
 22 זרכלמהו שכלוקב עמש לאומש לא הוהי רמאיו
 וכל רארשי ישנא לא לאומש רמאיו ךלמ כהל
 ! וריעל שיא

 ₪ תתי" נאו

 ז רורצ ןב לאיבא ןב שיק ומשו ןימי ןבמ שיא יהיו
 ! ליח רובג ינימי שיא ןב חיפא ןב זררוכב ןב
 2 שיא ןיאו בוטו רוחב .לואש ומשו ןב ?דיה ולו
 לכמ הבג הלעמו ומכשמ ונממ בוט לארשי ינבמ
 3 לואש יבא שיקל זרונתאה זדנדבאתו ! םעה
 דחא תא ךתא אנ חק ונב לואש לא שיק רמאיו

 ה ובו תו מ 6 א

 252, 262, 270, 2 282 284, 280 ; קעומס 114,128 -- זך 9 כי

0 

 4- רבעיו 1*-- רובעיו 2646, 286. = רבעיו םבירפא רהב , 1.

 רבעיו 2"-- רובעיו 264, 279, 282, 283,286. | השילש 30: 80: 29

,282 ,271 204 ,257 ,253 ,224 ,112,150,174,182 

 ורבעיו == רבעיו 89, 96,173. | םבילעוש 14, זק. | רבעיו 2%--

 ורבעיו 9. ואצמ 2"-- ואצמ המה 7.

 5. ואב , 150. | ףוצ -- ף טק. 46 סָג- | יבא , לס. | תרנתאה

 8%: 253; 257, 200: תטתס 158 -- תונתואה 70, 93: 2 0

2 ,174 :54 1 
 6. אנ , 171. | םביהלא -- םביהלאה 2 115, 224.  "ףךבבנ

 -- ב קחתמס 7 3 תב -- הוב 202707

4,,, ,101,102 ,100 ,99 0% 2 90 ,86 ,84 

02 ,195 ,187 % ,150,154:155:158,162,168,172,171 

 240, 252; 254, 262, 287, 288 '1', 280, 1'100., 659 2, 664--וב .

 אובי 2: 22, 23, 67, 84, 86, 90, )3, )4, 96. ,.,1 149

5 .176 :175 :173 72,, *144,154,155 ,128,110 

.6 .7 ,280 ,288'1 ,287 ,262 ,24 ,252 ,240 ,210 ,195 

 התע -- התעו 10, 150,8% : תמש 176.  הכלנ -- אנ הכלנ

 ארה בס רע 20 ל לס "העברה ב0 לק 9
 93: 150,174, הילע 10116 ונילע 14.

 7. דמאו 257. - הנהו -- ו \ 93: 96 150, 187. 105, 240 : 6

 7ז. | שיאל 1%*-- םכיהלאה שיאל 182. = ונילכמ ₪ ונליבמ 76--י \
 96. | שיאל 27,176. המ --המו 145, 2%3, 2%7,260. | ונתא

 -- תרושעל ונתא 7.

 8. ףסיו --ףסויו 96, 112,113, 250, 251, 253, 257, 260,264, 1.

 תונעל --ו . 90, 93. תא 1*--לא 1.  רמאיו , לז.  ונכרד - - דינהו

 1טק תב פל. ןניכרד 1 לס ל 89,933, 1509 7, 272

.1 ,282 ,271 ,264 ,200 

 9.'הכ -- יכ 112. = שיאה -- שיאה הוהי 4. | ותכלב -- ו
 148 96,111.  שרדל 86,1,8%, 80,ז14,129,130,162,174,ז7)

 176, 182, 224, 249, 253, 257, 260, 264 -- תא שרדל 0. | הכלנו

 --1.182. | דע 06 לע :. - הארה 1%-- האורה 71.

 הארה 2"-- האורה לס, 71.

 10. ורענל < רוענל 162.  ךרבד -- ךירבד 224, 6סז ; 0166

 הכל -- ה 02.18: 130,168. | הכלנ -- הכלנו 71, 7

 128, 145, 150, 187, 224, 226, 24, 252, 271 4, 288 ; קזומוס ז

 226, 100. | ריעה -- ריעה ריע 182 -- 'יעה 2%7. = םכיהלאה שיא

 -- םכיהלא ןורא 4
 נז. םכילוע 8, 112, 113, 144, 150, 158, 250 2 287, 0

 204% ואצמ המהו -- ואצמיו 0 תואצי 30 -- 939 41 , 

 114, 172, 176 -- תואצוי 23, 809 ,,,,% 2

 283 -- תראצו 7ז -- גט. בואשל 40, 70 2,

 1170 4 249: 253, 257, םכימ 7. ורמאיו

 -- רמא 1. | ןהל -- םכהל 30,150 ; קז\חוס 2%1 ; תטחס 108 -

 ן טק, הוב -- הוכ האורה 8,113, 7.

 16. םבכדבע 128,2%7,260,93,96,12%. םבכיתוחפש --ו
4 129,160 ,126 ,112 ,108 ,9( ,94 :93 :8% ,82 ;71 ,60 ,70 ,16 ,2 

 172 175: 176: 1789, 182כ 187,195, 224, 262, 253, 202 --' 4

 -- םבכתחפש 2%7,260. | םככירוחב --ו,71. | םביבומה -ו
 1ק2,270. | תאו 40,187. םככירמה 1,16, 23,950

60 ,:96.128,150,1%4,172,174,175,176,195:253:254 ,94 
1 ,202 

 17. םככנאצ -- םכ 06 םככ 96. | רושעי 8, 106,174, 1:

 97/18. אלו -- (:ס) - - ויהת פו 4.
 18. םכתקעזו < םכתעקזו 158, 224. | ינפלמ -- ה 4

 תבכתא קזותס =ככל לס. | אוהה םבויב 2" 1
 19. עומשל 7ס,96,112,150, 240. | םבא יכ אל טק. 8 24.

 אל . 94 --ול 176,180,8% 1 006128.  םכא .30,71   היהי--
 ךלמי 20: 93: 246 וגז8. 2%0 -- החי 71.

 20. םכג 60,182. | לככ ₪16 לכב סָג- | ונטפשו -- וניטפשו
 182 -- ונאטפשו 3 -- וטפשו קזנגס 4. וניכלמ 1, 16, 70

 71:94:89: 93: 96: 149, 150,154,1%8,2%7,260,264: קענתס 4

 וניתומהלמ 2.16: 172,176,253,23,106,112,12% ; קנווס 114-

 וניתמחלמ 1, 22, 40, 50, 60, 70, 71, 8%, 80, 90, 93: 94, 2
,224 ,105 ,187 ,182 ,180 ,174,178 .154,158 :128,150 ,108 

 250, 267: 260, 264, 271, 279, 282, 284, 284, 286, 100 '1 ; קז!זמס

 168 -- ונתומחלמ 210 4.

 '21. לאומש , 176. לכ 30. | םכעה -- הוהי 9.
 --םכ ,ם.1ם5. 174--ורבדיוזז2. | ינזואב .

 22. =בלוקב , 187 --ו , 1, 7,190, 199 224.
 20. - ישנא -- ישנא לכ 4. :

 םכרבדיו
 הוהי -- םכעה +
 שכהל -- םכהילע

 1. שיא 1*-- דחא שיא 1, 0. | ןימי ןבמ , 226 -- ןמינבמ 9,
 159, 2ףס -- ןמינבמ ןבמ 71 -- ןימי ןיבמ 227 -- ןימינבמ 246; 249

 2%1,659'ק. ןבמ --ן 2.186 ףף.  רורצ -- ו , 113,154,
 תרוכב --ו \ 1, 23: 30, 70, 71, 84. 93: 94, 99, 101, 113; 174: 2
 21,260 : תטתס 168. " חיפא -- חופא 150 -- חיפי 145. | ינימ*

 -- ינימיב 5.

 2. ולו -- אלו קז : 0766 90 -- 2" [טק. 8 4. ןיאו =

 מב כס ו הןבג זז 2, 4 23. 10, 70,719 95: 99
2 ,175 ,174 ,172 ,140,100,154 ,129144 ,112,112,114 

4 ,262 ,260 ,257 ,253 ,2%2 ,20 ,240 ,220 ,227 ,225 ,187,210 

 יקחומס 82,128. < םכעה -- ה

 2. תנתאה 23, 84, 8%, 182, 187, 253, 257, 260 -- תונותאה 4

 70. 86, 80. 93: 96, 113; 144,150 -- תנותאה 154. יבא
 82. שיק ,71. | לואש לא -- לואשל 40. | אנ -- לואש טק. 1.

 102.  ונב -- ונב לואש לא שיק 71.  דחא תא , 150 --
 173. תא ,70.  דחא 06 תחא 15%.  םכירענהמ -- םכירענה ןמ
 1%0 --] קוס ע )6. | תנתאה -- תונותאה 4, 93: 96 42
 246, 264 ; קזותס 113 -- תנותאה 154 -- תונתאה 2: 23: 30 2

9% 240 :187 ,182 ,176 ,175 :173 ,158 ,130 ,112 ,101 ,99 ,89 ,84 
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 רבדכ ילא קררבד קדמלו ןמינב יטבש תרוחפשמ
 זכאיביו ורענ תאו לואש תא לאומש חקיו : הזה 2

 המהו םכיאורקה שארב שכוקמ שהל ןתיו התכשל
 תא הנת חבטל לאומש רמאיו : שיא םכשלשכ 3

 זכיש ךילא יתרמא רשא ךל יתתנ רשא קדנמה
 קרילעהו קושה קרא חבטה םכריו ! ךמע קרתא 4

 ךינפל פיש ראשנה הנה רמאיו לואש ינפל שכשיו

 יתארק שעה רמאל ךל רומש דעומל יכ לכא

 ודריו : אצוהה םויב לאומש שע לואש לכאיו 5
 ומכשיו + גגה לע לואש שע רבדיו ריעה המבהמ 6

 גגה לואש לא לאומש ארקיו רחשה תולעכ יהיו

 שכהינש ואציו לואש םכקיו ךחלשאו המוק רמאל

 ריעה הצקב זכידרו המה !הצוחה לאומשו אוה 27

 ונינפל רבעיו רענל רמא לואש לא רמא לאומשו

 רבד זרא ךעימשאו םניכ דמע קדתאו רבעיו

 + שיהלא

 ו

 והקשיו ושאר לע קציו ןמשה ךפ תא לאומש חקיו 1
 : דיגנל והלחמנ לע הוה ךחשמ 'יפ אולה מאו

 םשכע םישנא ינש זראצמו ידמעמ שכוה ךתכלב 2

 .1% 6 88| 1-8 א א

 14 ותא ןואצמת ןכ ריעה םככאבכ ! קרמבב כעל
 שכעה ילכאי אל יכ לכאל התמבה הלעי םשכרטב
 ולכאי ןכ ירחא חבזה ךרבי וה יכ ואב דע
 ! ותא ןואצמת זכויהכ ותא יכ ולע התעו םכיארקה
 ז4 לאומש הנהו ריעה ךותב פכיאב המה ריעה ולעיו

 1% תא הלג הוהיוו ! המבה תולעל שכתארקל אצי
 ; רמאל ילואש תצוב ינפל דחא זכו לאומש ןזא
 16 ותחשמו ןמינב ץראמ שיא ךילא חלשא רחמ תעכ
 דימ ימע תרא עישוהו רארשי ימע לרע דיגנל
 ותקעצ קדאב יכ ימע זרא יתיאר יכ זכיתשלפ
 17 הנה והנע הוהיו לואש תא האר לאומשו :ילא
 18 שגוי :ימעב רצעי הז ךילא יתרמא רשא שיאה
 הדיגה רמאיו רעשה ךותב ללאומש תרא 'רואש
 10 תרא 'לאומש ןעיו : ק?רארה זריב הז יא יל אנ
 ;רטבה ינפל קדלע קדארה כנא רמאיו ללואש
 רשא לכו רקבב ךיתחלשו שפויה ימע שכתלכאו
 20 זכויה ךל תודבאה תונתאלו : ךל דיגא ךבבלב
 יכ וכהל ךבל זרא ששת לא וםימיה תרשלש
 לכלו ךל ?צולה לארשי קרדמח לכ ימלו ואצמנ
 21 ינימי ןב קצולה רמאיו לואש ןעיו !  ךיבא ריב
 לכמ הרעצה יתחפשמו לארשי יטבש ינטקמ יכנא

 צב תזא תת 10 א

2 ,240 ,187 ,182 ,178 ,174,176 ,150,168.172 ,114 

 254: 257, 260-- , 8%.  יטבש 1%--י 89. | הרעצה -- הריעצה
72,, ,1 ,00 ,3 809 ,82 ,71 ,70 ,30 :3 ,2 :1 

 174: 176, 178, 180,182,187, 224, 250, 251,254: קתתס 2

 06 23 -- הערצה 145. | תרחפשמ 4, ,,,,0
 150, 154, 162, 105, 249, 252, 23, 257, 260, 264, 283. | ןמינב --

 ןימינב 112 -- ןמינב ארשי 224. | תרבד -- יתרבד 8.
 22. םבאיביו -- ! ; 94 -- םבאביו 233 7, 4

 158,160,172,1ֶדָב,182,601.  התכשל -- התכשלו 187.  םכוקמ
 182 -- א% םכוקמ 175.  פיאורקה"--- 7 22 30. 71 01 02 0

 149, 172, 173, 175, 176, 224, 252, 270 -- ור 10ק. 14- 4

 םבישלשכ 1, 3, 22, 30, 70, 71: 86. 89: 93 2 150,172 9

 175, 176, 178, 182, 187, 2600, 264, 664 ; קזותס 2, 4

 23. חבטל , 155. | הנת --יל הנת ג | ךל יתתנ רשא , 4.
 ךילא -- ךל 70 153. | התא -- התוא 70, 8,112,114, 264 -

 ךתא 1

 24. םבריו -- םבשיו 84. | חבטה -- חבטה תא 96. | הילעהו =
 * 99: 93: 174,178 -- הילע רשאו 172. הנה , 182. ראשנה --
 לאשנה 7. לוכא 2: 3; 23, 70, 84, 80.93: 4
 178,182,187, 240, 250, 253, 2%7, 260,264: קז1זמס 155 -- ,

 דעומל -- דעומל דעמל לג. | םכעה רמאל 0.146 3. רמאל -
 רמאל םכעה ָּג. = יתארק -- ק ₪ק.245 3.  םבע סע6 תרא

 םכויב -- םכוה 112. | אוהה -- הזה ₪.
 24, 2%. לואש -- (6) - - םבויב , 174.

 2%. המבהמ -- התמבה 0. גגה -- הגגה 2

 26. ומיכשיו 1, 40, 70, 86, 80, 93, 96, 113, 114, 149, 1%

7 ,253 ,2%0 ,240 ,240 ,224 ,210 ,195 .158,175,180,182,187 

 260, 262, 204, 286 ; קננתס 2,168. יהיו , 8% -- טק.ג45 4

 תרולעכ -- תרולעב 84,130,154,172, 178,195. | רחשה -ח
 קזותס ע 150. - לא -- תרא 149. הגגה 30 85.89

 174, 246, 249, 250, 251, 253, 257, 260, 271 4, 282, 659 'ק ;

 קענתתס 113, 128 ; (01ז6 130 -- אגבגה 4 אוה , 6.

 27. ריעה - - המה , 176. | םכידרוי -- ! 23: 85: 906

 144, 160, 198, 174, 195, 226, 240, 270 -- םביאצוי

 הצקב -- הלעממ 8ף. | רמא לואש לא , 84. | רמא 2"-- רומא
 80, ,- רענל , 155 -- רענ לא 96. | רבעיו 27-=

 רובעיו 4 התאו -- ו , 155 -- התאו התא .
 דומע 8, 112, 113, 168, 174, 60. םבויכ -- םבויב

 ךעימשאו -- .  71.94. תרא ,130. | םביהלא -- םכיהלא הוהי
 79. 254 -- הוהי

 1. חקיו -- קיו רמאיו 148. | קוצי ל1,89. | אלה 4
2% ,158 4, ,102 .99 ,94 .93 ,80 ,85 ,82 ,71 ,70 :20 

2779 ,270 ,260 ,253 ,252 ,2%0 ,240 ,182 ,176,180 ,172,174 ,168 

 6592--,187. - ותלחנ לע
 2. ךתכלב ,ז. | תאצמו -- התאצמו 224.  ינש --ינש תא

 12. הנינעתו -- ' \ 1: 4, 95, 112, 226, 253, 260, 664; תטחס 2

 - ע קזותוס א 4: םבתוא -- ו \ 1: 4: 23: 30: 70, 71.02: 2

270 ,200 ,252 ,249 226 224 ,195 ,182 :175 ;174 :154 190 ,96 

 קחמס 113 -- תא 257. | הנרמאתו -- ןרמאתו לז. | רהמ

 התע -- ע 0.148 71.  םכעה --- אב 28 187.  םבעל -- יב
 2 שבעל ,\ 84-

 14. םככאבכ -- םככאובכ 23,154, 182, 252---םככאובב 4

 -- םככאבב 178. | ריעה -- ריעל 70. | ןואצמת 1"-- ו ,%.
 ותא 1%-- ותוא 7ס, 264, 271, 270, 282, 283,284, 286. | התמבה

 = ה,ג" [םת. עגה 03. לוכטל ץס,36,ז50 זק6 דע

 חבוה ₪06 הוה 176 -- חבזה תא 130,182. | ןכ ירחא \ 89---
 ןכירחאו 1. 8%: 93, 150; 155, 182, 187,220, 228, 240, 250, 7.

 קזומס 168 --- ןכ ירחאו 70, 225, 260 -- ןכ רחאו 2

 174,19% -- ןכירחא 198 -- (טק.14 130. | םכיאורקה 70 0
 112, 174, 187, 224,22ף: קנומס 114. | התעו -- ו

 ולע 155. ותא יכ = יפ רתא 71, \ יב 37, 70. ,)תא 27--ותוא
 93,264.  םבויהכ -- כ ;154. | ותא 4%-- הלעי םכרטב *אןתא

 ואב דע שבעה לוכאי אל יכ לוכאל התמבה 76 --ותוא 4.
 14. אצוי 89,93,112,113,174,2%0,251. - םכתארקל ,

 15. תרא \ 0 -- א 4. | וא 4 דחא םכוי , 6.

 אב 2: 22 4, 10: 70: 71: 95: 89. 93: 94: 96, 113, 154: 172; 1749 ,
,260 ,27 ;254 ,253 ,240 ,224 ,187 ,182 ,176 

 14 ךילא חלשא ₪ חלשא ךילא 14 ךילא - ל 93 - ךינפל

 180. = ןמינב -- ןמינב םבירצמ 4 -- ןימינב 112. | עישוהו --'
 1,96 -- עישוהל קגתס 155.  דימ ימע תא טק. 2.
 ימע - - יכ ,5%- ותקעצ -- התקעז 89 --- קעצ טק. 4 2.
 17. לואש תא [טק.צג6 102. | תא -- לא 226. | חוהי 7.
 ךילא -- ךל 249. הז ךיל רוצעי 74
 18. תרא - לא 240 99 15 106 --ת טק. 4 92. ךותב --

 דעב . אנ , הזיא 30, 84: 93; 155, 176: +2

 האורה
 19. לואש זרא 1.

 128.  רמאיו , 6.
 זירא -- לא 14%, 187, 226, 260 ; קע!וס

 הארה -- הארה תיב 180. | הלע -- ולע 0.
 ינפל -- ילא 30,67. | המבה -- המבה לכאו םבהיו 4. | םכויה ,
 175.  רקובב 28. | לכו -- ו ;253 -- לכ תאו סָ- .ךיבבלב 4.

 ריגא -- א (טק. 145 3. י

 20. רונתאלו -- תרנתאלו 8%, 101, 154, 226 -- תרונותאלו
 ף2,96,111,150,174,182,187, 251.  תדבאה 4

 226, 249, 257, 200, 264-- תודבואה 86,112, 182, 187 -- תודובאה

 ף3 -- תו (גק.:3. 110. | םכויה , 86. | תרשלש -- השלש 6.
 םכימיה -- ה . 1,93,128,1ף4. | םכשת -- םכישת 150,182,

 -- בשת 30 -- תשת 89. | תרא 30.96. | םכהל -- ןהל
 154. ' תדמח -- 'דמח .7- אַלָה 2% 2: 4; 22; 20, 70, 71 25

7+ ,,,,, ,1 .913 .89 ,85 

 224, 240, 250, 252, 253,254, 267,260. | ךיבא טק. 4.
 21. אלה 1, 2: 3, 4 30 70, 71, 82, 86, 80 3, 96,
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 קריהו ! קרשעת רשא תרא ךל יתעדוהו ךילא
 ול ךפהיו "לאומש םשכעמ זרכלל ומכש ותנפהכ
 םשויב הלאה תותאה לכ ואביו רחא בל שיהלא
 שכיאבנ לבח הנהו התעבגה סכש ואביו : אוהה
 תצבנתיו םכיהלא חור וילע חלצתו .ותארקל
 ואריו שכשלש לומתאמ ועדוי לכ יהיו : שכותב
 ילא שיא שכעה רמאיו תגבנ םיאבנ שםע קדנהו
 ילואש שגה שיק ןבל הדה קרו קרמ והער
 שכהיבא ימו רמאיו שכשמ שיא ןעיו :  םיאיבנב

 : טכיאיבנב ללואש שגה רשמל זרתיה ןכ רע

 לואש דוד רמאיו + המבה אביו תובנתהמ לכי

 זרא שקבל רמאיו שכתכלה ןא ורענ יראו וילא

 ; לאומש לרא תוובנו ןיא יכ קדארנו תרונתאה

 עככל רמא המ יל אנ קרדיגה לואש דוד רמאיו

 ונל דיגה דגה ודוד לא לואש רמאיו :  לאומש

 דיגה אל הכולמה רבד תאו תונתאה ואצמנ יכ

 שעה תא לאומש קעציו : לאומש רמא רשא ול

9 

10 

1 

12 

 >> ם-

15 
16 

7 

 כ ג 11 6 48 א.

 ךילא ורמאו חצלצב ןמינב 'רובגב ללחר זררובק
 שטנ הנהו שקבל זרכלה רשא זרונתאה ואצמנ
 המ רמאל טככל גאדו תונתאה ירבד זרא ךיבא
 דע תאבו האלהו ששמ תפלחו :ינבל השעא
 לא טכילע סכישנא השלש זםכש ךואצמו רובת ןולא
 דחאו טכיידג השלש אשנ דחא לא תיב שיהלאה
 : ןיי לבנ אשנ דחאו שחל תורככ תרשלש אשנ

 תרחקלו שכחל יתש ךל ונתנו סכולשל ךל ולאשו
 שכיהלאה תרעבג ללא ובת ןכ רחא | + שדימ
 ריעה שכש ךאבכ יהיו שכיתשלפ יבצנ סשסש רשא
 סכהינפלו קרמבהמ וכידרי םיאבנ ללבח זרעגפו
 החלצו : שיאבנתמ המהו רונכו לילחו ףתו לבנ
 שיאל זרכפהנו שכמע זריבנתהו הוהי חור ךילע
 השע ךל הלאה תותאה הניאבת יכ היהו  :רחא
 תדריו : ךמע שכיהלאה יכ ךדי אצמת רשא ךל

 תולע תולעהל ךילא דרי יכנא הנהו לגלגה ינפל
 יאוב דע לחות כימי תעבש שכימלש יחבז בזל

+ 
0 

1 
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 צג 5 ₪ םפ ס 10 א

 הבול , 155 -- חובול 70, ג : קנגממס 128-- הבזלוו ,74

 187 : םטמס 176. | רעבש -- העבש ג. | םכימי , 182. | לחות

 -- ו! 30 150 -- לוחת 144. = יאב 1, 2, 4. 23, 40, 7

17 (72,,,, ,114 ,101 ,96 :94 :93 :90 

 182: 105: 224, 240, 2%, 257, 260, 264, 4. יתעדוהו קצוזמס

 םכתעדוהו 155. ךל -- ךלא 71.

 9. היהו -- יהינ 0 ותנפהכ -- ותונפהכ 1, 2, 22, 3/ 0

 91,112.111.149,150,174,182,187, 210 -- ותינפהכ 70, 84 -

 ותונפב 96. = ךופהיו 71.89. .רחא -- דחא 155, 182 ; קזותוס 14

 תותאה -- 1 \ 4: 239: 59 1, ,,2

 187, 210, 287, 2881, 659 2 -- תותואה 96,113, 246. | הלאה ,
22 

 10. ואביו -- אביו 70,180. | םבש -- םבשמ 150 -- לא 7,

 םכיאיבנ 1 2: 3: 4, 23, 30, 82, 86, 80, 1, ,,,,2

:264 ,260 ,257 :253 42 210 ,105 ,187 ,182 ,174,176 ;172 ,158 

 קזותס 128, 168 -- םכאיבנ 0. םכיהלא , 174 -- הוהי 30, 9

 128,150,180,187,22%. - אבנתיו -- ואבנתיו 1.

 11. ועדי 1, 2; 4: 23, 30, 70, 85.03, 4 149, 150, 229

 180, 182, 224, 226, 260 1. לומתאמ -- למתמ 30

 71: 93,101,114,134,154, 240, 2%0, 24 -- למיתאמ 2,

 םבשלש ,\ 112 -- םכושלש 233, 70, 86, ,,74 195

 664. | םכע ,187. | םביאיבנ 1, 2, 3, 23, 30, 70 80, 93, 1

 1ו2,1123,114,139,150, 154,158,176, 789, 2 195, 210, 4

 252; 251: 257: 200, 264 קצנתמס 44 1מ06ע אבנ 6%

 ירזמאיו 6ג00ע 1ק36. 86,101, 112,134, 7% רמאיו -- ורמאיו

 154,225. | םכעה ;96. | והער לא -- והערל 187: . לא -- לע
 100.18. 1 םכיאיכנב -- םכיאבנב 04, זֶלב, 210 --י 1"

4+ .18 

 12. 00. 140. ןכ - - - רמאיו כ. 236 גֶדָג. | רמאיו ,

 יזכו , 1897 -- ו ; 150.  ןכ--| (טק.18. 114. - התיה -- ת ,

 173: 252. | םביאיבנב -- םכיאבנב 4, 90, 94, 2 139,

 250: 252, 2%4, 262, 270, 271, 282, 2834, 300 1'; תטתס 128,168--

 י 1% ק.148 82 -- ב 0.4. 4

 13. לכיו -- בי !טק.ז86 112. | -רובנתהמ --ו , 71,101 ==
 רואבנתהמ 86, 96, 150, 182 -- זראבנתהמ 174.

 14. דוד \/ 96-) \ 2, 3, 101,114,160,210, 2, 251: 257, 0

 288,601. | ןא --זא 182,145,150,15%: קתממס 4. | םכתכלה

 גק 18. 154--- םכתכלהו 252.  רמאיו --ורמאיו 174.  ןיא --- תא
 [טק.:3. 4. | תא ;70,168,172. | תונתאה --ו

 180, 224 -- תונותאה לס, 96, 113, 150, 174, 182, 264 -- תנותאה

 249.  אבנו 1, 40, 71, 82, 8%, 86, 8ְס, 93, 94,101,1ו2,זונזז

:252 ;240 ,7 150,154,158,168,174,178,180 ,149 

 257, 260, 262, 6. לא -- דע 1.
 15. רמאיו (סז6 יהי) קס. דוד - ו , ,

 -- הדיגה רמאיו לס. | םכבל , 9.

 16. ודד 4,178,210,224. - דיגה ץו,102. | דיגה 1"-- דינח

 150 --'.182.  'כ 70. | תונתאה -- ו , ,,,,80

 -- תונותאה 70: 93: 96, 113, 150, 174, 182, 284 ; קתנמגס 4

 ףשא -- רשאכ 660 2.

 17. קעצו -- קעזו 224. קרא -- לא 150: 6
 הוהי לא , 30,70. = הוהי ק.138 4- | הפצמה -- התפצמה 0

 14 -- הפצמה לא 6

 הדיגה

 ךילא , 84 - ךילאו |

68 

 זיררבק 1: 2. 3: 4: 23, 67, 82, 84,00,04, 100, ,,

 ז24: 139: 144: 15: 158, 160, 162,168, 172, 170 176,790
2709 ,264 ,260 ,27 ,2%3 ,2%2 ,250 249 ,242 ,224 ,210 ,187 ,182 
 601,602. | ואצמנ לחר (טק.ז46 2.  ןימינכ 112, 86

 128. | חצלצב -- לצלצב 80, קזותוס 2,
 187, | תונתאה 1%-- ו \ 30, 85, 101,180 -- תונותאה 70 4

 113,150, 154,174--תנותאה 240. ירבד-י , 182, קונוס 4.

 תונתאה 2%-- ו , 8%. 93; 101, 182 -- תרונותאה לס,

 190, 154, 174, 246 -- תנותאה 180, 0.

 3. תרפלחו -- תכלהו 112 -- התפלחו 145. | האלהו -- אל טק.
 135 99.  ןולא --ןוליא 2; 71, 190, 174, 195, 262,271, 279, 2

 284 : קזגמס 128 -- ןליא 178. | רובת --ו , 134. | םבילוע ₪

 71,89.112,113,174.2%0, 253, 200, 264. | ךואצמו -- ךונאצמו

 146. - לאתיב 96, 154: 155: 158, 187, 198, 224, 260 4

 אשנ 1", 90 -- אשונ 80,113 -- אישנ 4.  אשנ - - השלש ,2
 242. | השולש 80. | םכידג 93:96.114,180, 2%7. | אשנ 2" ₪

 3%-- אשונ קז, 80,113. - תשלש -- השלש 96, 2533 קזנמס 1
 רבב -- 5

 4. לאשו 2%7. | םכדימ - -- - ונתנו טק. 54
 םכהלל 7.

 5. ןכ רחא -- ןכירחא לז -- ןכירחאו 1%0. |  רחא -- רחאו 4
 30,173 -- דחא קנס 4. אבת 4, 20, 71, 85: 915 2

 1ז3,150כ 168,174, 182, 187ו 220,227, 240, 250, 2%2, 257, 3

 204. | לא 1, 2: 32 23: 10, 67, 82, 6 89, 90, 4, 1סס, 80

2 ,168 ,160 ,158 ,155 :154 ,150 149 ,145 :144 :139 :134 ,120 

,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,182,187,105 ,180 ,176,178 ,174 

 262 262, 270, 277, 288, 00 1, 601, 068, 6011. | יביצנ

57%,,,,, ,101 ,99 96 ,93 ,89 ,5% :84 :82 :71 

0 ,264 ,200 ,2%7 ,23 ,220 ,224 ,210 ,180,182,187 ,174,176 

 -- איבצנ 19% -- יביסנ 4: ךאבכ -- ךאובכ 21, 52

 182,195 ; קוגנגס 82 -- ךאובב 80. | לבח -- לבח םכש ?.

 ק-ביאיכנ 1כ 2, 2: 4: 23, 20: 70, 71: 95 80, 029 06, 0, 101, 22

 דוכס 154,ד72,174, 170,180, 182, 187, 210, 240: 253, 7:

 260, 204: קצנעגס 4 םבידרי , 128 -- םכידרוי 3, 21, 71 2

 95, 80.112.113:134,154:168,176, 252 תטמס 10. םכהינפלו

 -- 2242  לבנ ק.146 4.5 ףותו 4, 30, 70, 71, 89: 93: 992
 1%50,154.174.175: 249, 251. - לילחו -- חו טק.

 :רוניבו 70, 93: 257. | המהו -- | , 187. | םביאיבנתמ 89.

 6. תיבנתהו --י , 20, 94, 187, 664 -- תאבנתהו 4

 7. הניאבת --' \ 1,223: 30, 70; 71, 82, 85, 89, 20

 144, 149,150, 157, 168,171, 174,176, 182, 224, 2ף0, 251, 2

 252: 257, 200, 264, 271 4, 659 ית, 664. --הניאובת 84,195 : תטוש

 149 --הנואבת 146, 154, 262 ; 1016 4. | תותאה -- ה 1
 :93; 144 150, 154, 174, 182, 210, 24, 287, 288 1% 659 1 -- תא

 תותאה לכ 15% -- תתאה לכ 186, 187 -- תותואה 96 -- תתואה
 85,ז13. ךל השע , 93, 174 -- 06 השע ךל השע 1.

 רשא -- רשאכ 30, 89. 933 קחגתס 1%4. | ךדי \ 187 -- ךידי
 71 56,112. 130: 1%5ו 174, 2. םביהלאה -- םכיהלא 7

 8. יכנא -- כ , 151. | דרוי 3, 93, 112, 154: 174, 176, 179

 253: 257, 260, 264. | ךילא -- ךילא יאוב דע ךילא 7ז -- ךלא 7.
 תולע , 187 -- ו ,. 1, 30 -- תולוע 96,112, 113-- תלוע 6

 םבחל -



0% 

 ליחה ומע וכליו התעבג ותיבל ךלה לואש םכגו 6
 ורמא ילעילב ינבו : שכבלב שכיהלא עגנ רשא 7

 יהיו החנמ ול ואיבה אלו והזפיו הז ונעשי קדמ
 ! שירחמכ

 ו

 לכ ורמאיו דעלג שיבי לע ןחיו ינומעה שחנ לעיו
 ; ךדבענו תרירב ונל זררכ שחנ רא שיבי ישנא

 שכל תורכא תאזב ינומעה שחנ םשכההלא רמאיו 2

 לכ לע הפרח היתמשו ןימי ןיע לכ שככל רוקנב
 תעבש ונל ףרה שיבי ינקז וילא ורמאיו : לארשי 3

 קכאו ללארשי לובג לכב זכיכאלמ החלשנו כימי
 קכיכאלמה ואביו :ךילא ונאציו ונתא עישומ ןיא 4

 ואשיו שעה ינזאב שירבדה ורבדיו לואש תעבג
 קצב לואש הנהו :וכביו שלוק זרא שעה לכ 5

 יכ שעל המ לואש רמאיו הדשה ןמ רקבה ירחא
 חלצתו :שיבי ישנא ירבד תא ול ורפסיו וכבי 6

 שכירבדה זרא ועמשב 'לואש לע שיהלא חור
 והחתניו רקב דמצ חקיו : דאמ ופא רחיו הלאה 7

5 0 

229 2240 ,50:91.112,150,158,172,174,175,182 ,70,71 ,20 :2 

 270: קונוס 2, 82,06,128; סע 134.  בתכיו הכ 1

 בותכה" 162.% "ל 6
 26. לואש -- א קזוומס |

 --'כ 226. | םכבלב 4.
 27. ינבו -- * 1טק.זגה 2. ורמא 4 ונעישוי 1, 2,

0 ,2%0.251,257 ,240 ,224 ,182 ,174 ,93,112,111,149,150 .80 

 264, 270 ; קזוזתס 128 -- ונעשוי זסז -- ונעישי 5, 49

 172, 180, 187, 105, 240, 262, 270 284, 286 ; קתעננגס 4

 והוזביו 87, 112,113 ; קמנמס 128,130. | אלו קתותס פג 82. כ

 -- וילא 40. שירחמב -- ש 6145 1ס1 -- שידחמכ 102585 4

 ליחה -- ליחב דג. | רשא , 0

 1. ינומעה -- ו \ 1, 22 70 ,,,,,7%

 176,195 -- נו טק. 40 11ָג- לע - לא 7ו.  שיבי ז"-- שבי

2 ,101 ,90 ,93 ,80 ,86 ,85 ,84 ,82 ,71 ,70 ,27 ,22 40 :3 :2 ,1 

6 6),, ,7 ,1179 

.1 ,6001 ,288 ,260 ,27 ,2%2 ,252 ,251 ,20 ,240 ,224 ,182 ,180 

 . שיבי 27-- שבי 1, 2/4, 22, 30, 70, 71, 82, 85, 80, 03, 101, 2

6 ,224 ,182 ,180 ,178 ,7,175,176 ,168 ,112,128,130,160 

 250, 251, 253: 257, 260, 288, 601, 602 ; קונתמס 113 --- דעלַבנ שבי
 ז0- תרורכ 2, 4 תירב , 4

 2. םבהלא -- א \ 23,154 -- םםהולא 1, 22, 30, 67, 70,71, 2

1 , 112 ,100 ,(( ,96 :94 :93 :90 ,86 

,7 .254 ,253 :252 ,2%1 ,150,155,158,162,172,175,176,178 

 200, 262, 264, 270, 100 14. ינמעה 1, 70: 71: 55:93: 2

 101,114,154,176,187, 224.  תררכעא 227

,1,, ,100 9 6 4 ,90 ,80 ,86 ,8% ,84 ;82 ,71 :70 

6+ 2 + ,12 

40 ,262 ,260 ,2%7 ,2%2 ,261 ,250 ,249 ,242 ,210 :178,187,195 

 270, 271, 270, 282, 283, 284, 286, 300 1. ככל 1"-- תירב שככל
 96, 149, 154 -- 215 5. רקנב 1, 23, 30, 82, 85,093, , 19

 111, 114. 174: 224, 225, 227, 240, 2%3, 2ף7, 260, 202, 4

 רוקנב קעומס 4. ןיע , 0-

 3. ורמאיו -- רמאיו 145,150. = וילא -- ןל 70. = שבי 12, 4,
722 ,,,,, ,2 ,89,93 85 :71 ,70 ;30 

34 ,257 ,253 ,21 ,2%0 ,246 ,187,224 ,180 ,178 ,175,176 ,174 

 264,270. | תעבש , לו -- העבש 1ֶג. | םכימי -- םכימיה .
 לוכב 26.7 עלובה , פשה םכאו -- םכא 0ק. ג. 130. | ונתא ,

 240 --רונתוא 7ס, 71. 8, 90, 96, 112, 154, 187,105, 203, 2604.

 קצותס 4. ונאציו -- נ , 150, 224 -- !נאיצויו 6

 4. ואביו -- אביו 4 ורבדיו -- ינזאב ורבדיו 714.

 96. םבעה לכ , 2:0" -| 4
 5. ירחא --ירחאמ 180. | הדשה -- הדשא 286 -- הדשכ -
 לואש רמאיו ₪0ק. 8. זֶדג- | רמאיו -- * , 240. תא -- לכ תא 6
 -- אא תא 128.  ירבד --וכרבד 252. שב 1,233 77

2 2 ,, 102 .9 ;02 ,80 ,86 ,8% ,84 ,82 

.2004 2879 .251,257 ,250 ,240 (224 ,170,187 174.17 

 %, 6. לואש -- (14) - - המ . ₪
 6. לע -- לא 2,86. | לואש -- לואש שבי 0.

 ינוואב

 ועמשב -- עמשכ

 6 600 50 1/2 סע" אי

 19 קדכ לארשי ינב לא רמאיו ! הפצמה הוהי לא
 לארשי תא יתילעה יכנא לארשי יהלא הוהי רמא
 ככ דימו שירעמ דימ טככתא יצאו שכירצממ
 10 םשויה םתאו ! פכתא פיצחלה תרוכלממה
 שככל עישומ אוה רשא טככיהלא עזרא שתפאמ
 ךלמ יכ ול ורטאתו םככיתרצו םככיתוער ללכמ
 זככיטבשל הוהי ינפל ובציתה התעו ונילע שכישת
 26 לארשי יטבש לכ תא לאומש ברקיו : שככיפלאלו
 21 ןמנב טבש תרא ברקו :ןמינב טבש דכליו
 דכליו ירטמה תרחפשמ דכלתו ותחפשמל
 22 דוע ולאשיו ! אצמנ אלו והשקביו שיק ןב לואש
 הוה רמאו | 0 | שיא כלה דוע אבה הוהיב
 21 שפשמ והחקיו וצריו ! םפילכה לא אבחנ אוה הנה

 ומכשמ שכעה ירכמ קדבגיו שעה ךותב בציתיו
 24 ספתיארה שעה לכ לא לאומש רמאיו |: הלעמו
 ועריו סשסעה לכב והמכ ןיא יכ הוהי וב רחב רשא
 2% לא לאומש רבדיו : ךלמה יחי ורמאיו םכעה לכ
 ינפל חניו רפסב בתכיו הכלמה טפשמ תא שכעה
 : ותיבל שיא שעה לכ תא לאומש חלשיו הוהי

 שץ ב תו ומ

 19. רמאיו -- ורמאיו 2%2. = חוהי -- ינדא 1892. | יתילעה ---
 יתלעה 1,771,171, 187, 249 --' 19 טק 5 לארשי תא
 -- לארשי ינב תא 1,1ף0 -- םככתא 4, 228, 246, 270 ; קצותוס 0
 שכא , 14%. | םבירצממ -- םבירצמ ץראמ 174. = םכירצמ - - ליצאו
 ,174.  ליצאו --י.70, 82,175,180: תטתש 2,150.  תוכלממה
 == תוכלמה' 6. םכיצחולה 112, 106 םככתא 2"--כ,

 20, 174 -- םבתוא
 1ף. םביתפאמ 70. | םכניהלא -- םככיהלא הוהי 74

 -- םבהיהלא קגמס 1%8. | םבכיתרצו - - םבכל טק. = 4
 שככל -- שככתא 40, םטתס לס -- ל טק. 4. 128. | םבביתוער --
 שככתער לו -- ו \ 30 82, 85, 93, 174 -- םבכיתער םכבתער .

 ;ככיתורצו 1. 4, 23: 70, 84, 86, 89, 03, )6, 101, 112, 111,

,246 ,224 ,210 ,4,172:174:175,176.178,180,182,187,105 5 1 

 251, 262, 253: 257, 260-- םבכיתארצו 128.  ורמאתו !סז6 ורמאיו
 70. ול -- אל ול ז, 23, 160, 452 -- תזה. 4, אל 587 -- אל יל

 ז 4 תפז8. 174,180: 227, 5303 םטתס 477,514 -- אל 4

 תוגזק. 160,171,172, 187, 205, 206, 252, 253, 2700 0
 425: 375 תתהוה- 428, 411: 476: 491: 562, 576: 597. 6

 648 ; קעומס 1ך9: 106 2 220, 642 ; םטמס 500 -- יל 2

 קזוומס 405 ; םטתס 242 -- 10ק. 4 (ק80 4116 4 יכ -- יכ

 םכא 89 --ימ יכ 597. הוהי , 176 -- םבכיהלא הוהי
 20. 00., 70. | יטבש -- ינקז 253, 257, 260 -- 'טפוש

 טבש -- טבש תא 6. ןימינב 112, 271, 282 ; קזנתס 4.

 21. טבש תא -- לאומש 155 -- (גק. 245 22+ תא ,
 ןמינב -- ןמינבמ 7ס -- ןימינב 22 קלנתוס 4 ותחפשמל ו

 -- ויתוחפשמל 264 -- ותוחפשמל 1%4 -- ויתחפשמל 89:
2% ,257 ,253 ,251 :250 ,240 ,246 ,227 ,226 ,210 ,176,195 ,174 
 270, 271 /4, 270, 262, 281, 284, 288, 6ף0'ק : קננתוס 2, 71, 2

 - 168,8%.  דכלתו -- דכליו 22. = דכליו ירטמה ץוותוס ברקיו ירטמה
 דכליו םבירבגל ירטמה תחפשמ 451. = דכליו -- דבלתו

 אצמנ -- נ ; 155 -- ואצמנ

 22. ולאשיו -- והלאשיו 187, קמנתס 96. | דוע ז" ,2.
 רוע 27--1, 1,176. יא םכלה 0.186 82. כולה 0
 70, 7ונ 99. 9, 101, 112,149 190, 174, 176, 187, 249: 2522 7

 260, 262, 204, 271, 270, 282, 2844, 286 ;. קנס 44

 1הז6ע שיא 6% רמאיו תט]1. (קג6. 30, 70, 8%, 93: )4, 96, 101, 2

260 ,257 ,198 ,187,105 ,111,128,144,160,166,172,180 

 271, 270, 282, 281, 284, 6. שיא -- בציתיו שיא 0.
 22. וצוריו 1, 70, 80, 112, 154, 174, 2. והחקיו -- חקי ק.

 146. 130 -- והוקיו 12. בצתיו .
 24. לכ ג", 82.  םכעה 1", 70. םפתיארה --י.70. | הוהי

 -- והי טק. 285 ף0. יכ 58 לז. | והומכ 71, 86,187, 257,

 םכעה -- םכעה ק.186 173. | םכעה 2%-- םכע טק.

 יחי - - - ועריו טק. 74. 102. | שכעה לכ ועריו -- םבעה לכ ועיריו
 םבעה לכ ועיריו 4. ועיריו 1, 3, 21, 10: 70, 71, 89: 93, 2

 150.155,182,196,224,2%1,2%2, 2%7, 260,204, 270, 355 : קזזתס
 130 -- וע טק. 46. 1סס -- ועדיו -

 2%. רבדיו -- ב (טק.185 128. | לאומש 1"-- לאומ טק. דג
 לא קוומס תא 67. | םכעה -- שעה לכ 86,158.  הכולמה מ,
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 ! דאמ דע לארשי ישנא לכו לואש שכש הרמשיו

6 

 טככלקב יתעמש הנה לארשי לכ לא לאומש רמאיו 1
 : ךלמ סשככילע ךילמאו יל שכתרמא רשא לכל

 יתנקז יגאו םבכינפל ךלהתמ ךלמה קדגה הדתעו 2
 סככינפל יתכלהתה ינאו םפככתא כנה ינבו יתבשו

 הדוהו דגנ יב ונע יננה ! הזה שפויה דע ירענמ 3
 יתחקל ימ רומחו יתודקל ימ רוש תא וחישמ דגנו

 יתחקל ימ דימו יתוצר ימ תרא יתקשע ימ זראו

 אל ורמאיו :! סככל בישאו וב יניע סכילעאו רפכ 4

 ! המואמ שיא דימ תחקל אלו ונתוצר אלו ונתהקשע

 שפויה וחישמ דעו םפכב הוהי דע םפהילא רמאיו 5

 ! דע רמאיו קדמואמ ידיב שתאצמ אל יכ ;רוה

 תזרא קדשע רשא הוהי שעה לא לאומש רמאיו 6

 שככיתובא תרא קדלעה רשאו ןרהא תראו קרשמ

 עככתא הטפשאו ובציתה התעו .! שםירצמ ץראמ 7
 שככתא השע רשא הוהי תוקדצ לכ תא הוהי ינפל

 וקעזיו שכירצמ בקעי אב רשאכ : םכיתבא תאו 8
 תראו השמ תא הוהי חלשיו הוהי לא םככיתבא

 50 10 א 4.

 1. הנה--יתתנ הנה 197. = םבכלוקכב ,860

 93, 95:  פ, ,,,,,,, +,
2% ,283 2 ,271 ,264 2 260 ,257 ,251 ,244 :224 1 17 
 294: קנווס 168 ; (סז16 ףס -- םכבלוקל 6. רשא , 99. יל -

 ילא 1 קעותוס 249, 250 -- ילא 174 -- 9%, ךילמאו

 -- םכהילע 6.

 2. ךלהתמ קצות ךלהתמה 15% -- רשא 18. -- (7) - - ינאו

 םככינפל , 30, 149. | יתבשו 80. = ירוענמ 1, 19 0, 60,70, לז
%,,,,ָ, ,109 5% ,101,100 6 :5 :89 ,80 

270 .226 ,182,106 ,177 ,174,175 ,136,150,151,1%4,168,172 

 228, 244, 253: 257,260, 264 קעותוס 04. | דע -- דעו 19, 0%

.1 ,204 ,244 ,108 ,180 ,174 100 ,80 

 2. וננה 80,107. | יב.--יכ 71.

 151,187. - רמחו 136, 282, 284. - תראו , 70 --ו,

 136,150,180. יתקשע =יתשקע ז. | תרא 2"-- תאו 1%

59 94:95 ,93 ,89 ,86 ,80 ,76 ,71 ,50 ,30 :19 
4 ,257 ,2%1 ,2%1 ,226 ,224 ,223 ,182 ,180 7 

 270,294: קתמוס 155,168. | יתוצר -- ו . 23: 95,101,10ק,זנת)

 154, 178,278,292, 294. | רפכ קתותס 5 173 -- רפוכ 30, 29

 71,589: 96,150, 182, 283. יניע -- ינע 94, 154, 158 -- ינוע 2
 -- םבכמ יניע 14%. | םבכל קוס םבהל 4.

 4. ורמאו --רמאיו 86, 100. | ונתוצר -- ונתצר 1

 154, 224 -- וניתצר 107 -- וניתוצר 182. = תחקל -- יתחקל 1.
 שיא -- השא 148. -  המואמ -- ו ,.

 5. דע םכהילא ; 109. םםבהלא ,,,,07
 113:125,154,158,170,175,180, 195,294. | םככב 6.

 הזה \ 59.93: 95. | ידיב , 196. | רמאיו 2*-- ורמאיו 2
 158, 168, 22%, 228, 249, 300, 650, 664, 683 'כ -- ארמאיו 4

 6. לא -- לא רשא 3.  תאו--ו 2.3.  ןורהא 28.  רשאו
 -- 476. 244.  והלעה קזומס 196. | םככיתבא 1, 3, 4,192

9% .96 :95 .94 .90 :80 ,8% ,84 ,83 ,82 ,80 ,76 ,71 ,67 ,50 ,30 :23 
,107,108 ,106 ,100,102 

,151,154.155,158,1689 ,144,150 :136,139 

9 ;252 ,261 4 ,240 ,246 ,240 ,224 ,210 ,182,191,105 ,180 

6 ,284 ,281 ,282 ,270 ,277 ,276 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257 

 202, םכירצמ ץראמ -- םכירצממ 4

 7. התעו -- התעו םבירצמ הלעה 71. ינפל םככתא הטפשאו מ.
 136 173. תא -- תת טק.ת%6 71. | לכ 187. | תקדצ ז,10ם

 זננ, 114,197: 253: 257, 260, 264. | םככתא - - הוהי לנג 4
 0 םככיתובא 4, 22, 233, 67, 70, 8, 84, 86, 90

 יתחקל ימ רומחו , 6

 הוהי 2 \ 0.

9 ,15%,158.162 ,139 ,130,134 ,114,126 ,102,106 ,100 ,96 

271 ,270 ,264 ,254 ,2%3 ,252 ,20 ,240 ,246 ,223 ,210 ,187 ,176 
 277: 278, 279: 282, 283, 284, 286, 288, 202, 601 ; תטחסס 21

 8. רשאכ , 0. המירצמ 196, (066 109 -- המירצמב 6.

 וקעויו -- וקעציו 19: 95: 99, 109, 125,136, 150, 18 ; (סז6ס

 ככיתבא , 3 -- םככיתובא 4, 22; 23, 50, 67, 70, 76, 8 84, 6,
 7 1002 ו",

+ ,240 ,240 2% 4 ,191,19%,210 17 6 ,168,174 

 7 1.0542 א.

 רטאל סכיכאלמה דיב ללארשי ילובג לכב חלשיו
 קדכ לאומש רחאו לואש ירחא אצי ונניא רשא

 ואציו שכעה לע קדוהי דחפ לפיו ורקבל קרשעי
 8 ללארשי ינב ויהיו קזבב םכדקפיוו !דחא שיאכ
 : ףלא םכישלש קרדוהי שיאו ףלא תרואמ שלש
 9 שיאל ןורמאת קדכ םכיאבה םכיכאלמל ורמאיו
 שמשה סשחב העושת שככל היהת רחמ דעלג שיבי
 : וחמשיו שיבי ישנאל ודיגיו סכיכאלמה ואביו
 נס סכתישעו םככילא קגצנ רחמ שיבי ישנא ורמאיו
 11 וכשיו עררחממ יהיו : םכיניעב בוטה לככ ונל
 ךותב ואביו וכישאר קרשלש שעה קרא "לואש
 וכח דע ןומע תא וכיו רקבה תרמשאב הנחמה
 טכינש שכב וראשנ אלו וצפיו וכיראשנה יהיו שפויה
 12 לואש רמאה ימ לאומש לא שםעה רמאיו !דחי
 13 לואש רמאיו : כתימנו םכישנאה ונת ונילע ךלמי
 ;דוהי השע זכויה יכ הזה :כויב שיא תמוי אל
 14 וכל שעה לא לאומש רמאיו : לארשיב העושת
 1% לכ וכליו : הכולמה םכש שדחנו לגלגה הכלנו
 הוהי ינפל לואש תא שש וכלמיו לגלגה שעה
 קרוהי ינפל םכימלש םכיחבז םכש וחבזיו לגלגב

 צל ב זז 3 2

 40 145,150, 168, 246, 240. 250, 251, 253, 257. ז 8, 69'ק:
 קזמס 06.  דאמ ,4- 6, 7. חקיו : ראב ופא טק. 8.

 7- רקב , 154. = םכיבאלמה -- םכ , 89,101. | וניניא 6
 154.  אצוי 4, 82, 8, 93.,. 182, 291, 5
 2%7, 260 204: 270. | ירחא -- ' \ 22. רחאו --- ירחאו 4 0%
9 ,224 .198 7 ,+ ,3.11 8 ,8% ,70 
 201, 264, 271 4, 288, 400, 601, 602, 664 -- ארחאו 4- לע

 --לא 10, 253, 257: 260, 264. - רחא [0ק.14<
 8. םבדקפיו -- כ ,4. קזבב -- קזבכ 10. | נב 128 --
 !םע6 לג 17ז. | ףלא 1"-- שיא קס. | שיאו 22 -7

 -- שואו שיא
 ף. םביכאלמל -- םכ , 174-- ל 1" ₪. דג 71. | שיאל --ישנאל

 1,145,174: 246. - שיבי 1"-- שבי 1, 4. 30.70, 82, 8%,
 ף3, 101, 102,112, 2 128, 150, 158, 2 168, 172, 74, 2
 176, 187, 224, 2ף0, 251, 253,257, 260, 204. | רחמ -- ר ,2
 -- רחמל 182. | םכהב -- םכוחב 174,187,270 : קנומס 113--

 םכוחכ 8,190, 226 -- םבחכ 1, 10, 84, 85, 86, 933
8,653 271 ,264 ,260 2 250,261 ,240 ,246 :227 .129,105 

 ענת 176. | םביכאלמה , 154. | ודנו 94,180 ; םטמס 04.
 וחמשיו שיבי 0.128 112. = שיבי 2"- שביב 5
7+ 5,,,, ,93 ,80 

 197, 224,250: 251,253, 257, 200 4. וחמשיו -- דעלג
 10. שבי 1,440, 70, 71, 82, 85, 89, 3. 94, 101, 2
2 ,251 ,250 ,246 ,224 ,187 ,175,176 ,172,174 ,150,168 ,128 

 257; 260 0 אצנ , 4 םככיניעב -- כ טק. 8% 1.
 11. לואש -- ש 0.148 4. | השלש -- תשלש 187. | שישאר
 70. ואביו -- אביו 5- ךותב ,168. | תרומשאב 4

 רקובה 284.  זרא 2%-- ינב תא 4,182 016 19% -- נב
 תכח -- שמשה םכוח 10 -- שכוח 30, 71, 112,154, 4 10
 226, 240: 253: 257: 260, 64 יהיו - ויה 174- םכיראשנה

 אל וצפיו (טק.ז8(. 110. וצופו 84,זז12,174.  ראשנ 7.
 12. רמאיו -- ורמאיו 182. | לא 0.185 3. | רמואה 2
 זז1,150,174.192,249,250. - לואש --ו, 71. ךלמ - אל

 ךולמי 150 -- ךלמי אל 409 -- וגה. 480. אל 471 -- ךולמי
 93, 96, 112: 174, 257: 264 3 קנס 168. < ונת \ 84 -- 7רא ונת

 80,113,149: קונתס 1.

 13. לואש -- לאומש 1. | תמוי ₪ תומי 1-
 הוהי ,93- העושת --ו , ז -- תעושת 7-

 14. םכעה לא לאומש 7. 185 174. | לגלגה שדחנו < 6.
 שדחנו -- ו . +

 15. לכ; קס -- 28 80. | לגלגה , 1 -- הלגלגה 1%4 -- לגלגב
 קונתתס 158.  וכילמיו 1, 2, 3, 4, 19, 19 30, 50, 60, 70, 1 7
1 ,| "10810 ,107 ,106 ,101 96 :95 :93 
 ד ,,,+,,,ָ,,ץ ,,,ץ,24 2

 257, 260, 264, 286, 664 3 קצנגס 8 168. | תא םכש , 0.

 תא , 10 -- םכא קוממס 146. = לגלגב -- ךלמל 30 - 06166. 0.
 םכיחבז ₪. 80: 168 -- םכיחבז תא 109. | לארשי ;155. דע ,

 16.  דאמ דע -- רמאל 54.

 םכויה יכ , 1.
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 ועמשת אל םכאו :םככיהלא הוהי רחא םככילע 5
 הוהי די התיהו הוהי יפ תא םכתירמו הוהי לוקב

 תא וארו ובציתה התע םשכג ! שסכיתבאבו שכב 6
 ; סככיניעל קדשע ?ץדוהי רשא הזה לודגה רבדה

 ןתיו קדוהי לא תורקא כויה כיטח ריצק אולה זק
 רשא ץרבר םשככתער יכ וארו ועדו רטמו זרולק

 ארקיו !ךלמ שככל לואשל הוהי יניעב שתישע 8
 זכויב רטמו תפלק קדוהי ןתיו קדוהי לא לאומש

 : לאומש תאו הוהי תא דאמ שעה לכ ארייו אוהה
 ךידבע דעב ללפתה לאומש לא זכעה לכ ורמאיו גס

 לכ לע ונפסי יכ זרומנ לאו ךיהלא ;דוהי לא
 לאומש רמאיו :ךלמ ונל לאשל הער וניתאטח 20

 הערה לכ תא שתישע שכתא וארית לא שעה לא
 תא םתדבעו הוהי ירחאמ ורופת לא ךא תאזה

 והתה ירחא יכ ורופת אלו : שכבבל לכב הוהי 1

1-8 1. 2 60. 1. 

 זכובישיו שכירצממ םככיתובא תרא ואיצויו ןרהא
 0 רכמיו שכהיהלא הוהי תא וחכשיו : הזה םשכוקמב
 םכיתשלפ דיבו רוצח אבצ רש ארפיס דיב שתא
 10 הוהי לא וקעזיו : שב ומחליו באומ ךלמ דיבו
 זרא דבענו זדוהי תרא וגבזע יכ ונאטח רמאיו
 וניביא דימ ונליצה התעו תורתשעה תאו םסכילעבה
 זז תאו ןדב תאו לעברי תא הוהי חלשיו : ךדבענו
 שכיביא דימ םככתא 'רציו לאומש תראו חתפי
 12 ינב ךלמ שחנ יכ וארתו !חטב ובשתו ביבסמ
 ךלמי ךלמ יכ אל יל ורמאתו םככילע קצב ןומע
 ז3 קדנה קרתעו : שככלמ םככיהלא ;דוהיו ונילע
 ןתנ קדנהו םכתלאש רשא שכתרחב רשא ךלמה
 14 קדוה" תרא וארת שא ! ךלמ םככילע קדוהי
 !פ תא ורמת אלו ולוקב שכתעמשו ותא םכתדבעו
 ךלמ רשא ךלמה עשכגו שתא כג םתיהו ?דוהי

 7 ה זך 5.2 2 סי

 14. םםא -- עתיאד 4 וארת 19: 71; 76, 82, 03: 95: 99

 154,187,240,257,260,264,107,108,100,111,12%. שכתדבעו

 ותא , ותוא 96, 125, 178, 195: +. םבתעמשו -- םב

 כ רו 5 ולקב 1.4 3 7% 920 20 7 6 90. 04, 101, 1

 108.1גס,1ננ,114,128, 110,139, 144,150, 515 1589, 029

 172; 175,176, 178,101,196, 223, 2 249: 2% םכתייהו 1,

,107 ,106 ;99 ;96 :95 :93 ;80 80 ,76 ,71 ,70 ,50 ,30 1:18.19 (2 
76 72,,,,,,, ,10 

,264,270,271 (2,,ָ 240 ,177,181,187,191,196 

 279: 282,284, 202,204: קנותס 82,128,168,224.  םבגו--ו,

 709. | ךלמ קזממגס ךלמי 1,107,111 -- הוהי ךלמ 106. | םככילע ,

 70. | רחא --ירחא 30, 76, 80: 93: 95: 96, 106, 100,136,

 151,177,182,196,198, 204: קזומס קס -- דחא -

 15. םםאו--וג 89.  עמשת 76, קממס 95. די 174, 4

 םככיתובאבו 70, 93, 96,125, 176, 210, 262, 264, 287, 2881. 300,
 659 7: קנוענגס 114 -- םכביתאבו

 16. םבג -- םבגו 2: התע םכג -=- התעו 4. ובציתה --

 ה , 240 -- ובצייתה 96 -- ת קותס צ 70.  לדגה 110.  הוהי =

 היה 1:45.  השע ,187 --השוע ז12,100, - הוהי השע <

 םכביניעל -- םבכניעל 9% -- םכבינפל
 :6,17. ריצק - - השע טק.

 17. אלה 1, 2: 4, 23, 30, 50. 60, 70, 71,76, 80, 2, 7

,1 ,,,,, ,95 :94 
,150:151:154:155,158,170, 174,175, 177, 182, 101,210 0 

 244: 249, 250, 252, 253, 257, 260, 286, 202, 204. | ביט ---

 ןיטח 187.  תולק --ו \ 1,192 50, 70. 76 | 5% 4

 158: 253: 260 ; תוגמ6 2,4 -- תולוק 60, 3: 95: 9%

 174, 182, 221; 244. 283, 204 ; קזננמס 15% - תלוק לו, 2

 108,136,196. ועדו וארו ₪ 187.  ועדו \ 85. = הוחי יניעב ,

 לאשל 1,190: 30, 50, 70. 76, 860, 5,
7" ,+ +10 

759 :254 :2%2 0 ,240 ,244 ,240 ,223 ,210 ,187 1 

 260, 264, 4. םככל -- םכהל 0. ךלמ 15% -

 לכ תרא םבתישע םכתא וארית לא םכעה לא לאומש רמאיו ךלמ
 תאזה חערה 6

 18. תרלק -- זרולק 10, 23, 60, 3: 95: 7272
 116, 168,174, 244: 264 -- תלוק 71,196 -- תולק 1 40, 80

 99, 101,107, 100,150, 176, 182, 105, 286, 202, 204; קזומס 2,

 128.  אוהה --ו.145- - ארי 30, 70, 71, 84. 80: 93: 95, 4.

 תרא קצותוס לא 2.

 19. לכ ;70. | לאומש לא ,זזָג- | לא ג"-- תא 96. | ךידבע
 --'4196 | ךיהלא -- ה ,\ 187 -- וניהלא 2. = לאו < אלו
 170,181.  יכ--כ 2.140 82. לכ 109. | וניתואטה

 לואשל 4 50, 60, 70, 84, 809 בג 56, 1, ו
 174: 177,182: 195,190, 294; קנס 4

 20. םכעה לא ,19%-- ל 70. | וארית לא -- ת ל טק."
 לא 2" אל 155. תא ,1ו6ָ. | תאוה , 40 -- תאזה הלודגה

 ךא ;128 --ךא התעו 196 -- חוהי ךא 181. | לא 3" אל 714
 ורסת 4,223. | םככבבל לכב -- םכביהלא 0,

 21. ורפתי 4, 99. 82 (יפ 3" 0 דס ב ירחא
 -- וליצי אל רשאו וליעוי הוחי אל רשא והתה הוהי ירחא 7.

 והותה 4, 30, 50, 6, 109,136, 240, 264, 204. | רשא -- רשא ימ
 71.  אל-- ול 22. ולעו* 223: 94, 150 -- רשא וליעוי 16

 יכ 27,196.  והות 50 78, 96,110, 170, 195, 257: 94.

 254, 262, 204. 270, 271, 279, 27, 282, 29, 284, 286,202 תומס

 128. | תאו 113. | ןורהא 28. - ואיצוי) -- ואצוי 4
 ואיציו 18, 23, 60, 80, 8%, 80 02; 95, 102, 100, 111, ,09

 1 60, 154, 179,182, 223 -- טק." זראי

 =כביתובא -- ו \ 1: 2: 4: 19 22, 23, 20, 60, 67, 70, 71, 80, 82,

12 ,100 ,108 ,10 ,102 ,101 ,100 :95 ,94 :90 :89 :85 ,84 

2 ,,, ,144 .128,110,134,136 ,113,114 

2 ,251 ,250 ,240 ,244 ,240 ,210 ,182 ,180 ,177:178 :175 ,172 

 2%3: 254: 257: 260: 270, 277, 294; תטמס 168. | םכירצממ -- םכ

 174 -- םכירצמ ץראמ 7. םכובישיו -- םכבשיו 4, 9 2

 559-- םכובשיו 6 67: 70; 83, 94, 86, 0, )4, 90, 22

2 ,175 ,171 ,168,172 ,155,162 ,154 :139 :134 ,128,130 ,114 

-- 602 ,601 ,1' 100 ,202 ,288 ,270 ,262 2 ,252 ,250 ,246 ,101 

 בבישיו 23, 76, 171, 211, 226, 228, 2%0, 337, 2893, 12 412, 400

 510, 543: 562; 583: 557: 596, 598, 606, 012 -- םבובישלו
7,,,,,,, .3,106 ,80 

4% ,343 :204 ,264 ,260 ,257 ,251 ,248 ,244 ,224 :198 ,101,196 

 470 ; קזומוס 204 -- םבובשויו 82 -- םכבישויו 19, 95, 136

 22%: 249, 3223 5% 366; 420, 462, 471, 550, 607 -- םכבשויו %

 223, 355 -- כעושיוו 4.

 9. םכהיהלא (טק,136. 17% -- םכיהלא 136 -- םככיהלא 257, קזזתס
 174 -- םבהיהלא םככיהלא 106, 360. | רוכמיו 71,109. | םבתוא

 10, 8%, 86, 80.112,114,128,101 רש -- רפת

 רצח ג. | םביתשלפ -- םכ ; 174. | םכב ומחליו , 60. | ומחליו
 -- םכומחליו 5%.

 10. וקעציו 106, +. רמאיו -- ורמאיו 1, 18, 22, 30 50,

%6, ,, 108,105 ,107 ,106 ,95:96 :92 ,89 :71.76 

2 176,180,181,187,196,206,210 4 1 

120 ,300 ,204 ,281 ,4 271 ,200 ,257 ,253 ,21 ,250 ,240 ,240 ,244 
 237: 250: 356: 366, 659 'ק ג קצונתס 2,155, ,2

 0706 113,154. | ונאטה -- ונאטחהא 82. | הוהי 2"-- הוהי יפ 99

 -- וניהלא 198. = דבענו -- דובענו 102, 112 --- ודבעי) (0746 0.
 תרתשעה 1, 2, לז, 05, 101, וב, 114, 170, 151, 154, 155.

 172, 178, 182,187, 105, 223, 224, 251, 253, 257, ונביא

 82,151, 2%7, 264, 286 -- וניבא 240 -- וניביוא 89, 112

 1 %4, 262 -- ונביוא 174, 244 -- ךיביא 109. | ךדבענ 7.

 גז. חרא .71. | לעבורי 18,102 60, 71, 80, 933
 116,150,170, 174, 177,181,196, 224, 2%7. תאו 1"--תאו תא

 96.  ןדב--ב !סא6 מ 134-- גק.145 04. | תאו חתפי ל +.

 לאומש -- ל , 109. = םככביא 136, 150, 2%7,260-- םככיביוא 2
 113,174. - ביבפמ -- ביבס טק. 14 8%5-- ,196. - חטב 7.
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 12. (000ת0,(טק. 48. 00ת5(1080 1

 ואריתו 253. נב -- ונב 187 --,170. - ןומע 182. | םכבילע
 קצוזגס םככילא 9%. | ורמאתו -- ורמאיו 112. אל , 187. | ךלמ ,
 224. ךולמי 70, 76, 8660, ,,,,,)%

 244,264,202 ; קוגותס 168. | ונילע -- םככילע 70,107. | הוהיו

 םכביהלא ל 154. = םככיהלא -- םבכיהלאו 71. = םכביכלמ קנגנס
 1% ו

 13. הנה 5 130 -- ,106. רשא 2"-- רשאו 21, 80
5,712 ,] + ,-,--- 5 

2 :257 ,253 ,20 ,249 ,244 ,227 ,224 ,223 ,106 ,180,181,187 

 < 294, 601,602 ; קת 3,168 -- רשאא 50. | הוהי ןתנ הנהו -

 ,חוהיו 1. | הנהו --ו . 14%, 223. = הוהי -- םככיהלא הוהי 5.
 ככילע -- םככל 7.

 וארתו -- ארתו 71 ---



 (0 ג. 1. 1%

 שכירבעו +! תורבבו שיחרצבו שכיעלפבו כיחוחבו\ 7
 ונדוע ללואשו דעלגו דג ץרא ןדריה תרא ורבע

 תרעבש לחייו + וירחא ודרח שכעה לכו לגלגב 8
 לכאומש אב אצלו לאומש | רשא דעומל כימי

 ושגה ילואש רמאיו : ולעמ שעה ץפיו לגלגה 9
 ותלככ יהיו : הלעה לעיו םכימלשהו הלעה ילא זס

 לואש תצציו אב לאומש קדנהו קרלעה זרולעהל

 רמאיו תישע המ לאומש רמאיו : וכרבל ותארקל

 אל קרתאו ילעמ שסעה ץפנ יכ יתיאר יכ 'רואש
 : שמבמ זסיפסאנ שכיתשלפו כימיה דעומל תאב

 הוהי ינפו לגלגה ילא שכיתשלפ ודרי התע רמאו

 רמאיו !  קדלעה קדלעאו קפאתאו יתילח הל

 תוצמ תא תרמש אל תלכסנ לואש לא לאומש

 תא הוהי ןיכה התע יכ ךוצ רשא ךיהלא ;דוהי

 ךתכלממ התעו : זשםלוע דע לארשי לא ךתכלממ

 הוהי והוציו ובבלכ שיא ול הוהי שקב זכוקת אל
 ךוצ .רשא תרא זררמש ל יכ ומע רע דיגנל

 זרעבג ירגלגה ןמ ללעיו לאומש שםקיו :  ?דוהי

 ששכ ומע שכיאצמנה שכעה תא לואש דקפיו ןמינב

 אצמנה םשעהו ונב ןתנויו לואשו |: שיא תרואמ 6
 : שמבמב ונח םכיתשלפו ןמינב עבגב טכיבשי סכמע

 זכישאר השלש םיתשלפ הנחממ תיחשמה אציו

 : לעוש ץרא לא הרפע ךרד לא הנפי דחא שארה

 דחא שארהו ןורח תריב ךרד הנפי דחא שארהו

11 

2 

13 

4 

5 

7 
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 (0 ל. 1 1. 5 4 א.

 יכ + המה והת יכ וליצי אצלו וליעוי צל רשא
 יכ 'רודגה ומש רובעב ומע תרא הוהי שטי תל
 יכנא כג : שפעל ול שכתא תושעל הוהי ליאוה

 שככדעב ללפתהל לדחמ הוהיל אטחמ יל הלילח
 ךא ! קדרשיהו קדבוטה .ךרדב .שכתא יתירוהו
 םשככבבל לכב תמאב ותא סכתדבעו הוהי תא וארי

 וערת ערה שאו + שכמע לדגה רשא תא ואר יכ
 ::ופסת טכככלמ שכג שתא כג

24 
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 ז נע ךלמ ופינש יתשו וכלמב "לואש זדנש ןב
 2 לארשימ םביפלא תשלש לואש ול רחביו : לארשי
 יכא תיב רהבו שמכמב ץכיפלא לואש ושע ויהיו
 פכעה רתיו ןימינב זרעבגב ןתנוי שכע ה ףלאו
 4 [כיתשלפ ביצנ תא ןתנוי ךיו : וילהאל שיא חלש
 רפושב עקת לואשו שכיתשלפ ועמשיו עבגב רשא

 4 לארשי לכו : שירבעה ועמשי רמאל ץראה לכב
 זכיתשלפ ביצנ זרא 'לואש קדכה רמאל ועמש
 ירחא םטכעה וקעציו סכיתשלפב לארשי שאבנ כגו
 < זכע שכחלהל ופסאנ כיתשלפו : לגלגה לואש
 טכישרפ סכיפלא תששו בכר ףלא םכישלש לארשי
 ונחיו ולעיו ברל שכיה תפש לע רשא לוחכ םעו
 6 יכ ואר לארשי שיאו : ןוא תיב תמדק שמכמב
 זרורעמב שכעה ואבחתיו זכעה שגנ יכ ול רצ

 רב יוקם ים 6 ד יא ו

 לכו 95 / 99 -- לעו 4.

 8. לחייו -- לחיו 70 -- לחויו 89, 04, 06,112, 10 6
 180, 246, 240, 250, 251, 257, 257, 260, 271 /,282, 659 'ק : קזנזהס

 8% --' 2" טק.ז40 4 לאומש 1%*-- לאומש רמא 10, 96 7,

 260, 264 -- לאומש םכש 70, 288, 601, 602, | אב 471.  םבעה

 -- םכעה לכ 9. ,
 9. ושיגה 1, 3, 23, 10, 70 71, 84, 5 "2 2%

6 ,224 ,182 ,180 ,176 ,150.153:155:158,172,171,174,175 
 253: 257, 200, 204, 286 ; קענמתמס 64 הלועה 71, 0

 112,174. | הלעה לעיו םכימלשהו , 197. = לעיו ק 1 17-

 הלועה 7ז, 84, 85, 86, 80 ףָּב, 113: 174, 1.

 10. ותלככ --ו , 187 -- ותולככ 70, 8%, 66, 6
 182, 2%0, 281, 253, 260, 264 ; קונוס 30 --ותולכב 27 -- תולככ

 174. תרולעהל -- ה . 30,114 --ו . 71,101, 172,182, 7.

 הלועה 85, 86, 80, 96,113, 128,174,176, 264. | ותארקל , 06--
 ותאירקל 1. 2 |

 זז. תרישע --התישע לז. תאר 4.
 96, 174, 187, 246 -- אתאב 4.

 174, 182, 246 -- שמכממנ

 12. רמואו 80,112.  לגלגה -- הלגלגה 23. הלעה -- הלעה תא

 2%0 -- הלועה 7 6 6 1-6 1785 6 243

 םטתס 180 -- הלעה ע 155-

 14. לא 71.1%.  אל-- אל יכ 1, תט6 227 -- אלו 7%

 149, 150, 168, 182, 195,198, 260, 264 ; קזנתוס 70. תרמש --

 תעמש 187. | תא הוהי , לו. | ךתכלממ -- ךיתכלמ קז. | לא 2?

 -- לע 1 84 80, 174, 180, 182,108, 20 271 4, 281.3, 288 --=

 א טק. 186 130 -- תא םכלוע דע -- םבלועל 4

 13, 14. ךתכלממ - - - - לא , +.
 14. אל 1%-- םכוקת אל שי

 187, תוונתס קנז. | שיא [0ק. 18. 4
 והוציו -- הוציו 146. | לע ,-

 ז <. לאומש -- לואש 4
 15 שי ,

 16. ןתנוהיו 2, 80, 96, 150, 172, 253, 2%7, 260 ; קז!וס יור

 םכמע אצמנה -- םכיאצמנה 182 -- םכמע רשא 4. םכיבשוו

 71,86,96,ז12,113,144,2%0,2%3. | עבנב -- תעבגב 93:

 ןימינב 14. םכיתשלפו -- ו.155. | שמכמב -- ב 4

 17. תריחשמה טק. 245 30. | םכישאר , 178. | דחא ד

 ץרא לא הרפע (טק.ז86 30.  הרפוע 78. לא 2*-- לאו 6
 160,187 ; קזומוס קס -- לאא % ו

 18. שארהו -- - - דחא ,

 ךרד - - - - תיב ; 47+

 תאב --התאב

 שמכמ -- שמבמב 0

 שקיב 30. | ול , 3:0 - אל

 הוהי והוציו 5 8%

 ומע -- לארשי ומע 80, 4.
 ןימינב קו,גו2-  ששכ א ששב

 ךרד 1*-- ךרד לא ךרד .
 ןורוח לס, דד, 1, 4

 יתרהו 89 -- יתירהו 283 -- יתרוהו |
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 22. שוטי 30, 70 52 5

02 ,244 ,224 ,196 ,101 ,150,158,168.174,182,187 ,14 ,116 

 252, 257, 264, 294. | ומע תא ;90. | רובעב -- ר טק.

 1-רושעל םככתא < םככתא , 4
 22. יל הלילח יכנא 10. < 4

 1595. - לדחמ 7.
 1, 94,150, 210, 257, 200, 264, 280. | הבוט 30 1:

 24. וארי תא < 187.  וארי < אורי 19%.  הוהי , 197. םבתדבעו
 --ת , 4.  ותוא 96, 113: 264. םככבבל -- םככשפנ לכבו םככבבל
 גלו ךטר 168. תא 2.72.  ילידגה זי 3.09 430 6

,224 ,210 ,187 ,182 ,174 ,172 ,150 ,10 ,112,128 ,99 ,96 :93 

 253: 257, 260, 262, 264, 664; קזנתס 2,82,11ג -- לודגה קזזומס

 90,155.  םכבמע -- םבכמע תא לז.
 2%. םכאו -- םכא התעו 15%. ערה קס וערה 4.

 ועירת 3: 4, 70, 71. | ופסת -- ופסאת 1. ]

 אוטחמ 70, 89,

 ז. לואש הנש ןב ₪ק2.186 22%. | ןב-- םכג 431. | םבינש --
 * , דס -- םבכינ 00. 8. 4 ז,2. לואש - - (7 ) -- וכלמב ,1-.

 2. לואש 1%-- לוא טק. 14. 155. | שמכמב --מ 2% (טק,148

 לאתיב 80, 93: 155: 158, 187, 108, 224, 260 ףלאו -- ו
 קנ. ליה \112. - ןתנוהי זס2. " תעבינבכ ל. ןמינב 1, 2: 4, 2

52 ,,,,,, 96 ,93 ,80 ,84 ,82 .71 ,70 ,20 

 253: 257, 260,262, וילהאל --' . 1, 70. 93: 7-

 2. ןתנוהי 1, 1: )| ב עבגב -- עבגכ 1.

 רפשב 283. - ץראה לכב -- ץראב 4. \
 4. לארשי 1", 187. | ועמש -- ועמשי 187. | --(7) -- רמאל
 לארשי 0ק. 186 140. ' לארשי 2"-- לארשיב 178. | םכיתשלפב
 =- םבכיתשלפכ 155. | וקעטו 40, 224.  'רחא --י. 1.  לואש ?"

 [עק.188 ַזֶקָג. | לגלגה -- לגלגב 0.
 < *. םבחלהל , 96. | םבישלש , 584. | םבישרפ -- םכ ,.
 כעו --ר ,ז74:: :לחב:99.  רשא , 174.  בורל 2

 174,187. 257, 282. - ולעיו -- ואביו לז. = .שמבמב 71.
 6. ואְר ,197. | םכעה ואבחתיו , 1. | םכיעלפבו - - - ואבחתיו
 '. [02.14. 82. | אבחתיו 150. | תרורעמבו 182. | םכיחוחבו --
 םכיחרחבו 112, קזומס 20. תורבבו םכיחרצבו םכיעלפבו ו.

 וקק.י םיהירצבו' 3 2.229 40, 70.71, 942.55, 90: 93: 06 4

0% ,249 6% ,2260 2 ,180,187 ,175 ,174 ,172 ,158 ,150 ,149 

 252, 253, 257, 260, 264,664. | תרבבו 101,172,195,2%7,260 --
 תורובכו 85.93: 96, 112, 174, 197, 240, 253 -- תורבכו קצותוס

 7: תרא ורבע םכירבעו 00. 24. 4 ורבע , 187 -- םכורבע

 150. | רא | 253,264 -- א 8ם.]ות. 260. | דעלגו, 84.  ונדע
 150,182 -- ונידוע 1 -- ונידע 70. = לגלגב -- דעלגב 7, 6.



 ב

 : ךבבלכ ךמע יננה 8

 םביאצי , 240 -- םכיאצוי 22,

 6 ג א

 זכשו הזמ רבעהמ עלפה ןשו הזמ רבעהמ עלסה
 קוצמ דחאה ןשה : הנס דחאה כשו ץצוב דחאה
 רמאיו :עבג לומ בגנמ דחאהו שמכמ לומ ןופצמ
 לא קדרבענו קדכל וילכ ושנ רענה לא ןתנוהי
 יכ ונל קדוהי הרשעי ילוא הלאה םכילרעה בצמ

 כ שר

 רמאיו : טעמב וא ברב עישוהל רוצעמ הוהיל ןיא 7
 ךל קדטנ ךבבלב רשא לכ קדשע וילכ תצשנ ול

 ונחנא קדנה ןתנוהי רמאיו
 הכ שא :םכהילא ונילגנו סכישנאה לא םכירבע 9

 ונדמעו שככילא ונעיגה דע ומד ונילא ורמאי
 ורמאי הדכ שאו : שהילא קרלענ אלו וניתחת 10

 ונל הזו ונדיב קדוה' שפנתנ יכ ונילעו ונילע ולע
 ורמאיו שכיתשלפ בצמ לא שכהינש ולגוו : תואה זז

 רשא םכירחה ןמ םכיאצי שירבע קדנה שכיתשלפ
 ןתנוי תרא הבצמה ישנא ונעיו ! שש ואבחתה 2

 עככתא העידונו ונילא ולע ורמאיו וילכ אשנ תאו

 יכ ירחא קדלע וילכ אשנ כא ןתנוי רמאיו רבד
 וידי לע .ןתנוי לעיו : ללארשי דיב קדוהי כנתנ 3

 ןתנוי ינפל ולפיו וירחא וילכ קצשנו וילגר לעו
 הנשארה הכמה יהחו ! וירחא תתוממ וילכ אשנו 14

 יצחבכ שיא זוכירשעכ וילכ אשנו ןתנו' הכה רשא

 4 (0 ל. 6-8 ג

 ! הרבדמה זכיעבצה יג לע ףקשנה לובגה ךרד הנפי
 10 רמא יכ 'לארשי ץרא לכב תוצמ ל שרחו
 ; ;רנח וא ברח םכירבעה ושעי ןפ שכיתשלפ
 20 זרא שיא שוטלל שכיתשלפה לרארשי 'רכ ודריו
 : ותשרחמ תאו ומדרק תאו ותא תאו ותשרחמ
 21 שלשלו שיתאלו תושרחמל שכיפ הריצפה התיהו
 22 זכויב היהו : ןברדה ביצהלו םכימדרקהלו ןושלק
 שעה לכ דיב זרינחו ברח הנצמג אלו תרמחלמ
 ןתנוילו לואשל אצמתו ןתנוי תאו לואש תא רשא
 21  :שמבמ רבעמ לא שכיתשלפ בצמ אצשו :ונב
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 1 אשנ רענה לא לואש ןב ןתנוי רמאיו שכויה יהיו
 רבעמ רשא שכיתשלפ בצמ לא הרבענו הכל וילכ
 2 קרצקב בשוי לואשו |: דיגה צל ויבאלו זלה
 רשא םכעהו ןורגמב רשא ןומרה תחת קדעבגה
 4 'חא בוטחא ןב היחאו 3! שיא תואמ ששכ ומע
 אשנ הלשב הוהי ןהכ ילע ןב סחניפ ןב דובכ יא
 4 תורבעמה ןיבו :ןתנוי ךלה יכ עדי אל פכעהו דופא
 ןש זשכיתשלפ בצמ רע רבעל ןתנוי שקב רשא

 צ ג גז ₪ 4 א.

 4. תורבעמה --- תרבעמ 71.  שקיב 96. | רובעל 4,70,96.
 96: 99, 100, 112, 252, 257, 260, 262, 204 ; קעותס 128. לע--

 לא 150,174,198, 227. | ןש -- שו ג. הזמ - - ןשו 4
 פ,11ָ-. עלפה --עלסהמ 180.  רבעהמ 27-- ה 0.14

 תכשו .1%-- \ 15 3: 71.84, 90: 96, 102, 130: 150,155, 182,

 2%7, 4 ץצוב --- 1 , 27296, 253: 257, 04. םכשו "86

 173--ו.94. - דחאה 2", 30 -- תינשה 2%7 -- םכינשה 251--

 ינשה 3 תוגזַפ. 06, 182, 260 -- דא 10ק. 14. 90,100. | הנס =

 סם 7.285 1.

 5. ןשה -- ןשהו 1. קוצמ \ 89 -- ו \ 30, 8 -- קצאמ

 ןופצמ -- ופצמ 1ם.1:ם. 1. לומ , 1.

 6. ןתנוהי -- ה , 30, 71,174, 286 -- נוהי (טק.18 128. אשונ

 89,1וָג. | םבילרעה -- םכילרעה םכיתשלפ 174 -- םבילרע

 136 100. | ילוא 4 -- . 174. = ונמל , 145. | הוהיל -- ל ,1.
 רצעמ 30,158. | עישוהל -ו 4 -

, 4 * 

 7. ול קזומס וילא 40. | אשונ 8.  השע , 89. ךמע ,1ז3-
 (טק.ז8 24 ךבבלכ -- ב 2% 0.146 4, | 0 0.7

 ע6ק60פ0ע 68 ס01. 6 יכ -- (8) - - הבל

 8. ןתנוהי -- ה , 30. | םכירבוע 112. = ונילנינו 150. | שכהלא
1,150, 180, 187, 253, 5. 

 9. 60. \ 224. | כא -- םכאו 2, 80,187, 226. | ומוד 2
 197, 249, 250 1. כבילא -- םכבילע 99 -- םכהילא 1.

 ונתחת 1, 2, 82, 84, 92, 99, 150, 178; הלענ -- אבנ 4.

 םכהלא 2, 3, 23; 93,150, 187, 2%0, 2%3 --- םככילא קנס 4

 10. םבאו -- ו . 155: 224. ונילע -- ונילא 1, 23

 176, 226, 227, 253, 257, 260 ; (0106 7 -- ע טק. 4.

 ונילעו \ 3: 84- = ונידיב 4, 23, 1. 85: 89: 93: 96. 12

279 1 250 ,224 ,105 ,180,187 ,174,176 ,168,172 ,49,150 1 

 262. ונל -- ךל 70, 96 -- ונ תק.
 11. םכיתשלפ ורמאיו , 84, 93-

 71: 89: 96,112,174. | םםירוחה 2. 71, ,,71
 -- ואבאתת 4.

 12. הבצמה -- בצמה

 ואבחתה

 ןתנוהי לז ,03.  אשנ 1% 60 2%--
 אשונ 71, 8 ; קצנתגס 4 ורמאיו ,\ 82, 130, 182 -- ורמאיו חא

 70. | ולע -- וולע 182. = ונילא -- ונילע 899. | העידנו 5.
 1ה06* רבד 66 רמאיו 030טע 1280. 2, (, 112, 1289 5

.1 400 

 12. ןתנוהי 93,

 178 --' 2% 06 ו 5.

 ןילכ - - - --7.
 ןתנוהי ף3, 150, 4.

 וירחא 2" , 9.
 14. הנושארה 4, 21, 89, 96, 90,112, 144,172 2

 176,190, 253: 264, 664. | ןתנוהי 56,150. | אשונו 1
 שיא םבירשעכ , 8%. - םבירשעכ ₪ָפ םבירשעב 155.  הנעמ יצחבב

 לע ₪ק.185 1. | וידי -- לארשי דיב וידי
 אשנו 1" 6 2%-- אשונו 80. | וירחא
 ולפיו -- לפיו 84. = ינפל -- וינפל 4

 תתממ 84. 3, 96,113, 144, 174: 224 7.

 :רוצעמ - - יכ טק. 24 1.

 100,176, 182, 252, 257, 2600 4 שארחהו 2"-- ! , 0.
 לובגה -- ו 296. יג \ 180 -- איג 40, 71, 899

 1 51:17: 174,182, 224, 240, 250, 253, 257, 260 - %א'ג 6.

 םכיעובצה 80,112,150, 174, 4 רבה

 19. ץרא -- לובג לז, 150,168,174,108 תטתס 176. | רמא יכ
 =- ורמאיוו - רמא -- ורמא 1, לס, 71, 80, 01: 90. 145. 0%

4 260 ,257 ,253 ,2%1 ,250 ,240 246 60 ,224 ,210 ,174,176 

 270,271 4, 283: 309, 659 'ק ; קוומס 11נ, 06 ףס -- ארךמא 2
 14 ושעי -- ש טק. 8 4 :

 20. םביתשלפה , 1 -- ת \ לז -- םביתשלפה לא 150 --
 ל. | שטלל 1, 4, 23, 30, 70, 84, 8%, 80, 93: 96.

 182, 224, 253: 257,260, 204. תא ,1,30,180. | ותשרחמ וז?
 קוס ותשדחמ 309 -- טק.186 155. ותיא , 9

 264. תאו 2", 187. | ומודרק סג,זז2,150.  ותשרחמ ,5-
 21. התיהו -- ת , 150. ביפ הריצפה -- םכיפה ריצפה 7

 --- םבופהריצפה 76, 224 --םביפריצפה 112,1ף0 -- םכיפהיצפה

 הריצפה -- י' ,, 80, 114, 168 -- ריצפה 172 תוגז8. -- הדיצפה 4

 ביפ , 89 -- םםיפה 4. | תרשרחמל 4, 23, 67 9

 144,162,176,195: 262, 271, 279, 282, 284, 286 -- זרשירחמל

 30,993. ןושלק שלשלו םביתאלו ,180. | םביתאלו -- ו .99--
 םכיתיאלו 174, 182. '  שולשלו 0. םבימדרקהלו , 5

 םכימודרקהלו 89,112. | בצהלו 96,182. | ןברדה -- ןכרדה 2
 עו6600נת 5.

 22. היהו -- היה טק. 14. 4
 40,150. | לכ דיב -- לכב ג0.-

 ןתנויו 40, 157 -- ןתנוהיו לז.

 260, 4309 -- ונב ןתנוי 3-

 תומחלמ 14%. - אלו-ו,
 לכ 6:4. 128. | ןתנוי תראו --
 ןתנוי -- ןתנוהי 2, 80, 150 9

 ןתנוילו -- ןתנוהילו 150 -- ןתנוהלו 99
 - טק. 4 נב. 1

 23. אצי -- א [גק.140 128. לא -- לאו 78. | רבעמ עפ 6
 -- תרעכ

 1. ןתנוהי 8, 150,180, 224. | ןב טק. 85 ףס. | אשונ .

 הרבענ גּוָג. לא 2"--תא 14.
 ולח -- ולהא 4.

 2. בשוי -- ו \ 4 30, 70, 82, 84, 85, 94, 96. 1,
 172, , ןומירה 7לס, 7. ומע -- ותא 4.

 2. ןב 1% 018 וסז. | בומיחא 1, 2, 3, 4, 30, 70, 54, 29
0 ,27 .253 ,252 ,224 ,187 ,176 174 ,173 ,158 150 ,112 ,99 

 262, 264, 270, 286, 109 : קצותס 82,128, 168 -- בטיחא 71--

 וטיחא 182. | דובכיא 30. 84, 80, 00, 91: 114, +, 2

 224, 260, 264. ןב 2"-- ןב אל 4 סחנפ 4, 3
 ז 50, 168, 187, 224, 240, 2ף0, 202, 2530 257, 4. הלישב 109

 .174: 257, 109 -- ולשב 3, 67, 70, 71, 84, 88, 86, 6
4 ,224 ,198 ,176,178 ,17% ,172 ,162 ,155 ,102,112,114,134 

 242, 252, 270, 271, 282, 284, 288 ; קזווגס 09 -- ולישב 262. -

 אשונ 89. | דפא 111,10%: 4 ןתנוהי 71,150,173: %

 רשא םביתשלפ בצמ ,



6. 85 

 דע שחל לכאי רשא שיאה רורא רמאל שעה
 ! שכחל שעה לכ ושעט אלו יביאמ יתמקנו ברעה

 : הדשה ינפ לע שבד יהיו רעיב ואב ץראה לכו 5
 גישמ ןיאו שבד ךלה הנהו רעיה לא שעה אביו 6
 ןתנויו :העבשה תא זשכעה ארי יכ ויפ ירא ודי 7

 ערא חלשיו שכעה זרא ויבא עיבשהב עמש תל
 תררעיב קדתוא *לבטיו ודיב רשא קרטמה קדצק

 ןעיו = :ניע קדנארתו ויפ ללא ודי בשיו שבדה 8

 שכעה תא ךיבא עיבשה עבשה רמאיו שכעהמ שיא | =
 ףעיו כויה שחל לכאי רשא שיאה רורא רמאל

 ואר ץראה תרא יבא רכע ןתנו רמאיו : שעה 29

 ! קדוה שבד טעמ יתמעט יכ יניע ורא יכ תצנ

 ויביא ללשמ םכעה זכויה לכא לכא אול יכ ףא 0
 ! שכיתשלפב הכמ התבר אל התע יכ אצמ רשא

 ףעיו הנליא שמכממ םכיתשלפב אוהה זכויב וכיו 1

 ןאצ וחקיו ללש ירא םכעה שעיו :דאמ םםעה 2

 ילע עכעה לכאיו הצרא וטחשיו רקב ינבו רקבו -
 שכיאטח ופעה הנה רמאל לואשל ודיגיו : שכדה

 ילא ולג שפתדגב רמאיו פדה לע לכאל ;דוהיל

 עכעב וצפ לואש רמאיו | + קרלודג ןבא סויה 4

3 

 (04א[צ. 5 2 א.

 1% הדשב הנחמב הדרח יהתו ! הדש דמצ קדנעמ
 קרמה םכג ודרח תריחשמהו בצמה שכעה רכבו
 16 כיפצה ואריו : םיהלא תדרחל יהתו ץראה זגרתו
 ךליו גומנ ןומהה ?זדנהו ןמינב תרעבגב "לואשל
 17 אנ ודקפ ותא רשא שעל 'רואש רמאיו !זםכלהו
 אשנו ןתנוי ןיא הנהו ודקפיו ונמעמ ךלה ימ וארו
 18 םכיהלאה ןורא השיגה היחאל לואש רמאיו ! וילכ

 ! לארשי ינבו אוהה זםכויב שכיהלאה ןורא היה יכ

 19 רשא ןומההו ןהכה ללא 'לואש רבד דע יהיו
 רמאיו 9 ברו ךולה ךליו םשכיתשלפ קדנחמב
 20 לרכו לואש קעויו + ךדי ףסא ןהכה לא לואש
 התיה הנהו המחלמה דע ואביו ותא רשא שעה

 21 סכירבעהו ! דאמ הלודג המוהמ והערב שיא ברח

 שכמע ולע רשא שושלש לומתאכ םכיתשלפל ויה
 רשא לארשי זשכע תויהל המה םכגו ביבס הנחמב
 22 םכיאבחתמה לארשי שיא לכו + ןתנויו לואש סכע
 םכג וקבדיו םכיתשלפ .וסנ יכ ועמש זכירפא רהב
 23 זפויב קדוהי עשויו + קדמחלמב שהירחא המה
 ! ןוא תיב תא הרבע המחלמהו לארשי תא אוהה
 24 זרא לואש לאיו אוהה זכויב שגנ לרארשי שיאו

 ה תיזופו 'ם-רפ 6. 10 אם

 26. אאביו 2. = רעיח < רעה לז.  שבדח 4. בישמ -- עינמ

 96 -- ר'סמ 173. לא 2" קזוזמס לע 6, םבעה -- םכעה רא

 2 העובשה 1, 4, 40, 70, 85, 80 4 24%

.2604 ,257 ,253 ,175,187 :150,158,174 ,144 

 27. ןתנוהו 71.93.  עבשהב 89. תא :"-- לא 187. םבעה

 =- העובשה 174. תרא 27-- לא 89. השמה -- המ גס.

 זז ריב רשא 97. יי ירשא | לב ילובמיו 89, 4

 תות 1 7 רו ל 24 1 22 2 . 71.84: 85: 93: 94, 22

2579 ,253 ,2 ,150,158,162,168,172,173,176,182,187 ,128 

 260 4. ודי סוס עדו הנארתו , 162 -- הניארתו 1,

 21,155: 179, 195, 227, 252, 664 -- הנוארתו 1 87 -- הנרואתו 9

 -- הנראתו 70: 93, 96 140, 150, 172: 198, 246, 240, 2%0, 21
 253: 257, 260, 264, 271 4, 6059 2-- אר טק. 40 1 ז 3 -- הניריתו

-145 

 28. שיאה 70. | עיבשה 452 7

 -- םכהוהא 10ע:6

 29. יבא רכע ןתנוי טק.:45 130. | ןתנוהי 6. אנ , 4.

 כ ורוא 70, 71: 55, 80, 93, 96. 74

 180,187, 19%, 210, 2%, 257, 260; קתומס 113. | שבד שעמ --

 שבד טעמ שבד 1: הזה , 7.

 30. ףא -- ךא 89 -- ףאו 224. | אול --ו , 0 145. 2

 227, 258: 257200264. + .,לםא 1"-- לכוא 93: 96 -- לוכא 2

 20. 89,112,149. - לכא 2" 85, 6. םכויה \ 40 -- 06160 4

 םכעה ,\ 144, 224 -- בע טק. 4 ללשהמ 9. ויביא

 -- וביא 96 -- ויבוא 80,112,11ג,ז74--' 1% קוס ו 8

 יבוא 195. אל -- אל רשא 240. | הכמ 112. | םביתשלפב
 -- ב ; 71, 96 -- לארשיב 4.

 41. םביתשלפב -- םכיתשלפכ 101 -- םכיתשלפמ +סו6

 שמכמ ג. = הנולייא 150, 182 -- הנוליא 2, 4 20: 71: 80: 93

 101,112,174,180,187,224, 40,230 257; 260, 264,270 ; קתותוס

 7 ה

 32. שעיו -- טעו ,, 1 + 74

4 271 ,260,270 ,257 ,253 ,251 ,2%0 ,240 ,246 ,224 ,206 :175,187 

1 ,452 ,431 ,421 ,418 ,400 :359 :355 :350 :137 :310 :309 :308 

6 ,60 ,602 ,597 ,590 .587 580 ,569 :514 490 :476 ,474 
 659 'ק, 664: קענתוס )6, 128, 180, 204, 366 ; תומס 17%,14% --

 %עי| 8%. | לא קתומס תא . ללשה 1, 2, 30, 85, 80, 93, 6

,240 ,246 ,224 ,105 ,180 ,174,176 ,112.145,150,153,155 

 251: 253. 7 260, 264, 270, 271 4, 282, 65 'ק ; קזוזוס ז7ונ

 17 -- ללשא 24,128. | וחקיו -- חקיו קז. | ינבו פ₪ סַּב-

 וטחשיו גתוקזנותוטטז ןחמשיו 01ש0[6 18780%06]6 7. הצרא , 2.'

 לכאיו -- ולכאיו 2. יי

 33. ודגיו 22,168.  םכנעה ;1%0.  םביאטח --א , 99 -- םכיאטוה

 וג.  הוהיל , 40 -- הוהי 0. 18: 94. | לכאל -- לוכאל םבעה

 10 -- לוכאל 91. | לע -- לא 225,278. | רמאיו -- ורמאיו

 ולוג 150. | ילא קמתוס 172. | ןבא םכויה -- ןבא םכויה ןבא 1.
 םכויה , 96. | הלדג 1,71, 82, 85, 96,175,

 ךיבא א 705 94

 דמצ ₪. 236. 86. 911. 200.  יצחבב --יצחבב 524. | הדש דמצ

 -- אאא ךכצ 2 דמצ -- רקב דמצ 40 0.

 ז1%- הדרח -- הדרחא 3.  הנחמב הדשב ₪ 174.  לכבו - ב ,
 7ו,ו989. 224. םכעה , לז. | בצמה <-- בצמהו 271 1, 8

 בצמהא 82. | תיחשמהו -- ת ק. 148 112. | ץראה זגרתו , ל

 תדרחל -- ל ,2.
 16. םביפוצה 1,771, 80,112,111, 174, 224, 246, 250, 2%3,257)

 260, 264.  לואשל -- לואשל רשא 6. ןימינב 112, 7.
 םכלהו ךליו גומנ -- םכולהו גוסנ 40. | גומנ --ו , 128. | ךלו =
 לי (טק. 14: 180. | םבולהו 2, 70, 71, 85*:* 1,175

 176: 253: 257, 260, 264 -- םבולה 4.
 17. ותא -- ומע 1,100,158, 162,182, 227 8.

 ןתנוי 63 4- אשונו 4

 18. לואש , 144. השגה 101 -- תא השיגה 1.
 םכיהלא 252. | םכיהלאה ןורא היה יכ ,.182, 6

 נבו -- נב =כע

 19. ןמההו 89. | ברו ךולה -- כלהו 96. | ךולה --ו ה ,
 119,168.172,8%, 174,178, 224, 252 -- ךו טק. 4 4

 1806 ברו 65 רמאיו םט11. (קגז- 20, 70, 85, 93: 94,

,270 ,200 ,257 ,240 ,198 ,187,195 ,174,180 ,155,173 :144:150 

 202. ףוסא 80,112,113,10,182,187, 2%2, 257, 4

 ו -- כי על ךמ -- ךיד' 2. 3: 42 102 92/0804 023 065 1 2

27 :2% ,250 ,246 ,224 ,1050 2 1600 ,155 ,60 1 

 260, 202, 264, 288, 601, 602 ; קזנתס 4) 14

 20. ותא רשא -- ותא אאא רשא 1. התיה , 9.

 המוהמ א 1. הלדג 1,178,172, 0%

 21. לומתאב -- א \ 30 490 -- למתכ 8 1 2

09 :92,113,144.171,180,187,204,224,227,240,2%53,301,337 
 421, 434 -- לומתאמ 96. | םבשלש 1, 2, 3, 40, 70

5,,,,,- | 
,2 ,271 ,260 ,257 ,253 ,252 ,240 ,246 ,240 .228 ,227 ,224 ,204 

 282, 280, ךסו, 322, 337, 399: 405. 421: 434, 462, 471, 474, 41 3
 קחתמס :1-.  רשא ,לז --ר ק.188 332. - ןלע !סז ולוע לז
 -- ולעא 14% --לע טק 146. 204 -- ,6 םבגו , 89--ו ,%

 227. המה , 84.  לואש בע רשא , 149. בע 9%-- תא 4
 לואש , 0. ןתנוהי 102, 150, 176, 226, 240, 309, 476

 540 -- 'ו טק. 4. 128 -- ןתנוי םםעו 7.

 22. שיא לכו -- שיא שיאו 84. | וסנ --ו ,
 . קתחס 4 המה -- ה 1% כ. 280 4.

 21. עשויו -- ויו גת. 146 4 אוהה , 99.113. - תא ז" ₪.

 זג6 4 -- לא קתותס 280. | ךא 2", 150,180 -- דע 0 176 -
 טק, ג" 7 תוב . לו.

 24. שגנ ,187. לאו -- לאיו לאויו 158 -- לאוו +
 93,112,150,174.152, 224, 252, 207, 260, 264, 270; קזותס 2)

 128,185. | תא --לא 150. | םכעה 2", 89. - יביואמ
 24--28: םכחל --(7ו) -- דע ,4+

 2%. ץראה -- םכעה 251. יהיו -- היהו 0 -- יה טק. = 4

 הנהו , 6.

 =בריהלאה 1%

 תיה ,(.

 המוהמ -=-

 וקיבדיו 4,



 6 .%א[צו

 יתמעט סכעט רמאיו ןתנוי ול דגיו התישע המ יל
 : תומא יננה שבד טעמ ידיב רשא הטמה הצקב

 יכ ףיסוי הכו םכיהלא קרשעי קדכ רואש רמאיו 4
 ןתנויה לואש לא שעה רמאיו !ןתנוי תומת תומ 5

 לארשיב תאזה הלודגה העושיה השע רשא תומי
 קרצרא ושאר תרעשמ לפי כא הוה' יח הלילח
 תא שעה ודפיו הזה וםויה השע םכיהלא זכע יכ

 זכיתשלפ ירחאמ לואש לעיו ! זרמ קאלו ןתנוי 6
 הכולמה דכל לואשו : םפמוקמל וכלה טכיתשלפו 7

 ינבבו באומב ויביא לכב ביבס פכחליו לארשי לע
 ללכבו טכיתשלפבו קדבוצ יכלמבו כודאבו ןומע

 קלמע זרא ךיו ריח שעיו + עישרי קדנפי רשא 8
 לואש ינב ויהיו !  והסש דימ לארשי תרא רציו 9

 שש ויתנב יתש םכשו עושיכלמו יושיו ןתנוי
 תשא םשו ! לכימ הנטקה םשכשו ברמ קדריכבה 0

 ואבצ רש טכשו ץעמיחא זרב םשעניחא -לואש =
 רנו לואש יבא שיקו : רואש דוד רנ ןב רניבא ף1
 קדקזח הרמחלמה יהתו :ראיבא ןב רנבא יבא 2

 שיא לכ לואש הארו לואש ימי לכ סכיתשלפ לע
 ; ולא והפסאיו ליח ןב לכו רובג

 0 642. אןצי 1%. 5 ה אז.

 והיש שיאו ורוש שיא ילא ושיגה שהל שכתרמאו
 לכאל הוהיל ואטחת אלו םשכתלכאו הזב שתטחשו
 הלילה ודיב ורוש שיא סכעה לכ ושגיו  םכדה לא
 3% לחה ותא הוהיל חבזמ לואש ןביו : םכש וטחשיו
 46 ירחא הדרנ לואש רמאיו ! הוהיל חבזמ תונבל
 אלו רקבה רוא דע שכהב הזבנו הליל םכיתשלפ
 השע ךיניעב בוטה לכ ורמאיו שיא שהב ראשנ

 ; כיהלאה לא שלה הברקנ ןהכה רמאי'ו ס
 37 זכיתשלפ ירחא דראה םכיהלאב 'לואש יראשיו
 ! קצוהה שכויב והנע תצלו ללארשי דיב שנתתה
 28 ועדו עכעה זרונפ לכ שלה ושג ילואש רמאיו
 39 יח יכ + שויה תאזה תאטחה התיה המב וארו
 = = ןתנויב ונשי כא יכ לארשי קרא עישומה קדוהי
 40 רמאיו : שעה לכמ והנע ןיאו תומי תומ יכ ינב

 ןתנויו ינאו דחא רבעל ויהה שכתא לארשי לכ לא
 יכואש ללא שכעה ורטאיו דחא רבעל ?ריהנ ינב
 41 קדוהי לא ללואש רמאיו : קדשע ךיניעב בוטה
 :לואשו ןתנוי דכליו וכימת זרבה ללארשי יהלא
 42 ןתנוי ןיבו יניב וליפה לואש רמאיו : ואצי םכעהו
 44 הדיגה ןתנוי לא לואש רמאיו : ןתנוי דכליו ינב

 צב 1 עת 0 א.

,401 .396 ,175 ,366 ;355 ,350 :337 .336 ,322 ,310 ,310 :309 
:1 :511 ,530 ,526 ,490 :477 :474:475 :473 ,471 ,401 ,431 :421 
.1 ;598 :597 :596 595 .587 ,550 :575 ,570 :569 ;562 :549 :545 
 606, 607, 612, 614, 616, 612, 641 ; קזומס 114, 171, 204, 252,
 218, 428, 462, 642 ; תטתס 176, 220, 410, 602 ; תוגזק. 406, יל

 155,180, 249: 423: 476, 559, 583 -- 'ל םביהלא השעי 6
 הכו קונתוס וכו 99. = ףיסוי -- ףסי 262 -- ף'ס' 1, 2, 86,134, 2
 279: 280 -- ףסוי 67. 90, 99, 113,114,130, 129,144, 155, 229

 195: 242, 249, 250: 254: 270, 277, 282, 283, 284, 286, 6ףף 2

 תטתס 128, 1504 תרומת -- תומת תומי 37% -- תומי לז

 תו ןתנוהי 180, 4

 45. םכעה 1%--ןתנוי :ס1. | תאזה -- -- - ןתנויה 0.184.

 ו 150,309. | תרומי -- תומי תומ 96. = העושיה , 113 --
 4 71 -- העושיה תא 174 -- העושתה 8 93: 226. | הלדגה =
 0 128,174,195: תאזה ,. יז קזותס יל 2. | לופ*

 80,112,128,160,182, 7. הצרא -- א קנס ע

 םכיהלאה 3, 70 -- םכיהלא הוהי 240 -- הוהי ף3. הזה ,
 םכעה 2", 2 ןתנוהי 96, 150, 00,

 46. לואש -- ש קנס מ 4 זנקמל 176. 224, 4.
 47. הכלמה 2 -- הכולמה תא 4, לס. = ויביא -- ויביוא 5%
 174,210, 240, 250 --' 1" קתמס ו 3.  באומב , 71.  ינבבו --

 ינבו קס,71,187. | םכדאבו 7. | יכלמבו -- ל 0ק. 4 4
 הבוצ -- ו. 190 -- צ 006 זץ 40 -- ה טק. 146 4.

 48. שעיו קעותוס לעיו 0. תא ל תרא 2, 2

 174. והפש דימ 4. והיפוש 93 -- והיפש 96 -- והסוש 1,

22 ,29 

 49. ויהיו -- יהיו ?0. | ןתנוהי 0.
 20, 71: 89, 99, 176, 178, 224, 240, ויתונב 2: 3, 23,

 71:89.174,187. | םכש -- םבשו 187. | ברימ 7
 2%3 -- ר טק. 4 4 לכימ הנטקה םבשו , 5.

 50. לואש -- ו , 71. | םכעוניחא 89, 933
 2: ירש למק ךתבצ רנבא 3: 4: 30, 70, 71, 59: 5
 96, 150, 153, 168, 176, 210, 246 -- רנ יבא 264. דוד -- 52

.0 ,257 ,2%3 ,20 ,224 ,182,210 ,101,172 

 51. לואש יבא שיקו , 84,197. | שיקו -- שיקו םבשו 23 -- ק
 קזנמס כ 4 רנבא -- רנ רנבא 89 -- א גק.ז8=

 לאיבא ןב (טק,1ג8 112. - לאיבא קזננגס לאמיבא 6.
 52. שיא = שיא י 155. | רובג -- ליח רובג 3 -- רוביג 70 =

 טק. ןב -- ינב <.

 יושיו , לז. = עוש יכלמו

 44 וצופ 93, 2 ילא , 240 --'לאא 1.
 שיא 1%. 93. ורוש -- רוש 99. = והיש -- ה \ 30, קו1תס 06 --
 והיש 2 ף4 -- והיש 1וָב.- | אלו ₪ לאו 190. | הוהיל -- הוחיב 2

 לובאל לס. לא -- לע 2, 30, 70, 89, 90 93, 96, 145
 224, 283 3, 289, 400, 602 ; קונוס 250, 251, 252 -- א טק.
 85,140 -- קרא קוגמס 1. השיבינו כ 20/0 00 1
 182,195, 280: 252: 253: 79 260, 264%  קצותגס 4. ותושולל
 -- והיש שיאו ורוש 40 -- שיאו ורוש קתתס 2 הלילה --יה 1"
 666 (טק. 4 + וטחשיו -- והטחשיו 2. םבש --

 םכעה

 2%. הוהיל 1% -- הוהיל אל 1
 46. לואש , 3 -- לאומש 4.

 הליל ק. ו 128- הלילה 6.

 224.  םבהב 1%-- םםכהמ .

 ותוא 40, 112, +
 הדרנ -- אנ הדרנ 30-- ,2

 הזבנו , 128 -- הזובנו 2

 רקבה -- רקובה 28 -- ב קזנתוס

 מ פפ. | ריאשנ 182,253. | םבהב 2%-- םבההממ 7.
 ורמאיו -- רמאיו 93,187. | לכ , 67 -- םכעה לכ 40, קזותס 4
 1מ66- השע 65 רמאיו םונ!1. 286. 3, 67, ,,%6
2 ,210 ,108 ,187 ,180 ,176 ,102,113,128,144,171,173:174 

 240, 27: 270, 279: 202. םכולה 4 71: 2 6 112,

-0 ,257 ,253 ,240 ,187 ,168,174,176 

 27. לואשיו 2%2.  םביהלאב -- הוהיב 89,198. = דראה -- ךלאה
 198. | םביתשלפ -- םכ ;174- = לארשי דיב -- ידיב

 לארשי -- שי טק. 84 4

 38. םבולה 4, 40, 71, 96, 128, 150, 172, 174, 175,187, 9
 2%7, 260, 264, תוניפ 1 1-ראזה 10. ע4 102 -

 הזה 28, 19. יכ + םכויה טק. 18 .

 29. ןתנוהיב 2, 40, 70, 89, 93: 90,150 : קזנתתס 155 ; 1016 4

 תומי -- + טק. ג4. 1% -- תוכוי והנוע ץז,112, 12

 172, 174- םכעה לבמ ,6.
 40. רבעל 1% 6% 2%-- דבעל (סז 158,174. | דחא -- --ינאו ,

 70. ינב ןתנויו ינאו טק.זג 155. נאו --ינאו םכעה ורמאיו 1.

 ןתניו 1 -- ןתנוהיו 2 3: 89, 93: 150, 257 ' קזנמס 0 4

 .דחא 2%-- רחא 180.  ורמאיו -- לכ רמאיו 22 -- לכ ורמאיו
1 

 41. רמאיו -- ארמאו 174. לא לואש , 340. | לארשי , 4
 ןתנוהי 1, 71, 80, 93,172, 271 2; לואשו , 1.

 42. יניב =- יננב 74. ןתנוהי 71, 89, 198, 0.
 == יניב 4. ןתנוהי 8, 150, 182,

 43. יל - -- לואש [טק.זג: זֶלָּב- לא לואש טק." 54

 ןתנוי לא , פס. = ןתנוהי 93, 309. = הריגה -- אנ הדיגה +
 זרישע 1:40, 70, 71, 82, 80, 94, 96, ; 150, 158,168 7%

 260, 270, 4. םכעט , 90, 93 -- בעמ 4 רומא

 קוגפס תומאו 1.

 44. השעי -- יל השעי 1, 23, 30, 8%, 99 2 6 148, 4

,227 ,226 ,22% ,224 ,206 ,20% ,168,172,174,187,198 ,160 

7% ,101 ,288 ,4 283 ,4 271 ,264 ,260 ,2%7 :2% ,2%1 ;250 

 ינב ,8
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 יתמחנ !רמאל לאומש לא הוהי רבד יהיו ! ומירחה
 תאו ירחאמ בש יכ ךלמל לואש תא יתכלמה יב
 קדוהי לא קעזיו לאומשל רחיו שכיקה אל ירבד
 רקבב לואש תארקל לאומש סככשיו ! הלילה לכ
 קדנהו קדלמרכה לואש אב רמאל לאומשל דגיו
 לבביז " !ירגלגה דרה .רבעיו ,בפח הול  בוצמ
 קדתא ךורב לואש ול רמאיו לואש לא לאומש
 לאומש רמאיו :  קדוהי רבד תא יתמיקה הוהיל
 יכנא רשא רקבה לוקו ינזאב הזה ןאצה לוק המו
 למח רשא סכואיבה יקלמעמ לואש רמאיו + עמש
 ;רוהיל חבז ןעמל רקבהו ןאצה בטימ לע שכעה

 לא לאומש רמאיו : ונמרחה רתויה תאו ךיהלא

 ילא הוהי רבד רשא תא ךל הדיגאו ףרה לואש

 אולה ילאומש רמאיו +: רבד ול ורמאיו קדלילה

 התא לארשי יטבש שאר ךיניעב התא ןטק שא

 הוהי ךחלשיו :  לארשי לע ךלמל הוהי ךחשמיו

 תרא םיאטחה תרא התמרחהו ךל רמאיו ךרדב

 אל המלו ! םכתא זכתולכ דע וב תמחלנו קלמע

 ערה שעתו ללשה לא טעתו הוהי לוקב תעמש
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 1 ךחשמל הוהי חלש יתא לואש לא לאומש רמאיו
 ירבד לוקל עמש התעו לארשי לע ומע לע ךלמל
 2 רשא תא יתדקפ תואבצ הוהי רמא הכ |: הוהי
 ותלעב ךרדב ול שש רשא לארשיל קלמע השע
 5 קלמע : זרא \ קדתיכהו: ךל :וחותע =, טפירצממ
 וילע למחת אלו ול רשא ללכ עזרא םשכתמרחהו
 " רושמ קנוי דעו ללועמ השא דע שיאמ קדתמהו

 4 תא לואש עמשיו : רומח דעו למגמ קרש דעו
 תרשעו ילגר ףלא םכיתאמ םכיאלטב םכדקפיו שעה
 ריע דע לואש אביו | : קרדוהי שיא תא זסיפלא

 וכל יניקה לא לואש רמאיו ! לחנב בריו קלמע
 התישע התאו ומע ךפסא ןפ יקלמע ךותמ ודר ורס

 רסיו סכירצממ שכתולעב לארשי ינב לכ שכע דפח
 7 הליוחמ קלמע תא לואש ךיו : קלמע ךותמ יניק
 8 תרא שפתיו | + םכירצמ ינפ לרע רשא רוש ךאוב
 יפל םכירחה םכעה לכ זראו יח קלמע ךלמ גגא
 9 בטימ לעו גגא לע םכעהו לואש למחיו : ברח
 בוטה לכ לעו םכירכה לעו זכינשמהו רקבהו ןאצה
 התא סמנו הזבמנ הכאלמה לכו זכמירחה ובא אלו

 )שד

 שה תו 5 0 יז

 לעו ז%--ו 100150, 107,224 קתתס 2%) 174 --לכ לעו

 ןאצה (טק.2ג5 93. | שבינשמהו --י 260.  םכירכה לעו -- םבירבהז

 36,150. | לעו 27--- ל !טע,146 99 -- לע 0 196. | אלו בוטה

 ובא טק. 185 0סם01ק806 106. | אלו-- לאו לעו לז. | הכאלמה

 א ;107.  הבומנ א 107. | התוא 89, 6 99.125,134, 42

 162,168,175,177: 250, 264, 204 קז1תגס 4 ומירחהו 6.

 נג. יתמחנ קמפ יומחנ 130.  יתכלמה יכ 05 ג. | תראו =

 ו הבה סמ רכה םביקה -- ה 00. 35 6.

 לאומשל -- דאמ לאומשל 177. = קעציו 125, 174 -- קעצו 6 2

 12. לאומש ,136. | לואש תארקל רכבב ₪ 18.  לואש . - -רקבב
 הדו דפו לואש 22 בסיו , 107 =

 בוסיו +. ,

 13. לואש לא לאומש < לאומש לא לואש 107. = לואש ול רמאיו

 0 לואש 2", 4. יתמקה קס, קז,1ס1,זב6,106,

 2533 תטפס 2 -- יתומיקה 10, 96, 112, 125, 160, 174, 601, 74:

 תטמט 168 -- יתומקה 9. רבד =-- ירבד 1.

 14 0. 19. | רמאיו -- וילא רמאיו 40. = לאומש -- לאומש

 לואש לא 107. | ןאצה ,70. | הזה --רשא 197.  ינזאב קזנתתס
 ינואב 96. י עמוש 100,112,111,12% -- עומש

 15. לואש , לז. | םכואיבה -- ו \ 2, 76, 80, 8,107,110

 תטתס 4. - רשא -- רשא ןעמל 176 -- יכ 4 -- רשאו 1

 רקבהו , 15% -- םבינשמהו רקבהו 1.
 182,294.  ךיהלא 0116 וניהלא 5.

 200. יתמרחה 107%6 1. ,

 16. לואש לא , רבה \ 50,187. ,  ילא 42 0

 הלילה , 90. = ורמאיו -- רמאיו 1, 2, 4, 18, 22, 0, 56: 76: 80 2

6 ,112 ,111 ,110 ,109 (% ,107 ,106 ,99 ,96 :95 :93 :89 :85 

5% .195 2 ,,,,, ,159 45 1 

,3 270,271 4 ,262 ,260 ,257 ,251 ,280 ,240 ,244 ,226 ,224 210 

 282, 294: 350, 659 "ק, 665, 666, 674 ; קנומוס 172 -- ארמאיו 4.

 ול 6

 17. רמאיו -- ול רמאיו 4 -- ורמאיו םטת6 84. אלה 1, 2, 42

,107 6 ,99 ,96 9 :89 :85 ,4 ,84 ,82 ,80 ,76 ,71 ,70 ,50 :23 

15012 ,1490 6 ,114,125 ,,,,, ,108 

,246 ,244 ,224 ,191 7 ,177,182 ,174,175 :168,172 ,158 

 250, 251, 252, 253, 257, 260, 204 -- אלה לואש לא 30 95: 66%-

 ןוטק 2. 83, 59, 108,112,174, 10 2%1, 270 : קענתס 44

 לארשי 1%-- חמה לארשי תיב 96. התא 2* , 66 -- ךיניעב התא
 124 לע ,6.

 18. ךחלשיו -- ךחלשיו שמיו 106. | ךרדב -- ךלמל גז 1.

 התמרחהו -- תמרחהו 1, 2, 3, 10: 30 50, 56, 70, 80, 8%, 0,

279 ,+ .9 ,96 

 260, 204 -- תמרחה 674 -- תוכהו קנווס 128 -- ר , 7.

 תא 2"-- תאו 187, 204. וב -- םבב ג קעוחס 84. | םכתלכ 4.

 10, 76: 85. 7 107, 113, 136, 150,151,175,176ו 224, 4

 249, 251 -- ךתלכ 182.  םכתוא 2, 3, 70 84, ,,4

 151,172: 174,177, 178, 187, 250, 265, 264, %) 204: ןזנתגס 4

 19. אל -- ול 107. | תעמש -- התעמש 187. = הוהי

 לא --- תא 3: 85/89,107,172,270 קזנותס 76. ללשה םוגתס ללש 4.

 והובז 93

 הת 6 955 07 2 2072

 1. יתוא 172,2,82,112,12%, 252, 264,270,282,293, 6%

 תהי 60  ךהשמל 026 ההשמל 15%. -ךלמל ,180. לע 2
 או ו90) לוקל 195.  רבד 1.

 2. תאבצ 76. | רשא תא יתדקפ ₪ק.זג6 173. השע --השע

 ךל 244. רשא 2%-- השע רשא 4.  ךרדב--ב ,.זזז.  ותולעב
 4 גבסו 0, קס,זס8, זצס זז2,ז2ש 130, דל1, 1740 244,204.6740

 תומס 2 --- תבתלעב 7.

 2- התע -- התעו 18,71,76,150, 173, 106, 674: 10766 2--=-

 התעא ף0,128. | תיכהו ז:,50, 76, 80, 85, 80: 95: 90, 100,070

 גט ,ודס) דנו, וזג,ד28,ד כז, ד 08,168 700 זל6 177, 101, 2700

 204. | םכתמרחהו -- םכ \ 56, 89. = תא 27-- ת טק.
 לב יס, 2. לומחת ץס,1089, ,,,77

 224, 260, 262, 292, 665. = וילע -- וילע הפכת אלו 66%. | דע --
 לע 2 כ ב ד כ 232 20 0 0 ד 71 70, 802 88 80:03:06

 כ דק ודו וס 12, 174 0 1820 108 100 219

 220,220 227,251: 2595204270 204: ומס ז28,130,1598

 = הבהכ ךעו ד 1-  ללע 6 99 1סס, ,,,902

 114,162.176: 178, 246, 281,288. למגמ -- למעמ 76. דעו 2"
 - ו ,7-

 4. עמשיו -- עמשיו אאא 144. | תא 58 לז. | םםיתאמ , 6.

 ילנר -- ילגר שיא 4.
 5. דע--לא 76.12%. בריו -- דריו 4.

 ₪ 6. לואש ----- דע ,7. /
 6. לא -- תא 150.  ינקה 3, 20, 7176 090
 אא דלס, דקו דפ2,זפק,זסו, 240,255, 204)207,200. .והופ 2

2 .110 ,100 ,108 ,107 ,95 :92 :59 :70 ,50 0 :23 ,19 

4 ,225 ,1(6 ,182 ,181 ,170,172,174,.177 ,151,158 ,125,150 

 לכ, ללה 240. 2532 257, 2000204. תתמס 04,זצ13. דרו 6

 יקלמע -- יקלמעה 93 --' \ 80. | ךפיפוא 50 56, 70, 93. 95 6
 אפס דסק זפס,דננ,דנ2,12-, ד 26, 156, 170,174, ָ,

 224, 22%, 244, 253, 2%7: 260 4 674 -- ךפיסא 12, 0

 10, 71, 80, 8ף, 8, 101, 108, 110, 50, 151,172, 177,179.

 226, 227, 264, 282, 283, 284, 286, 202 ; קצותס 82,128. | ןמע

 --ימע 6%89. | התאו ץמתוס התעו 174. | תישע 1,18.22, 30 6

 5%, 59: 92: 94: 96, 90: 107,111, 112, 12ף, 128,136, 1 4

 עפה גק0) לק:192.197,1סד,100) 22% 298 0 204,664. יל
 187. | ינב ,174-- תיב 151.  םבתלעב 1, 4, 50, 76. 90

,,, ,5 , ,10,110 7 :93:95 

2 ,204 ,260 ,2%7 ,21 ,200 ,240 ,246 .244 ,240 ,224 ,101 ,182 

 -- םכתלעב 252. - ינק 30 85, 80, 128, 150, 174, 182,187, 2

 257, 260, 204 -- יניקה 108 -- ינקהח +. קלונע א 30 -- 'קלמע

 .93 -- ךלמע 6
 7. קלמע תא לואש ךיו 518 6.

 רא שיא < 0-

 הליוחמ א 1 ךאב

22: 21; 30: 70: 85: 59: 93: 94, 99, (6, 99, 101, 106, 107, 108, | 

128,126 150,151,170, 176, 224, 260, 21: 257, 262, 270, 204. 

 -- הכאב 18,76,100,111,182,198,674. | רשא רוש -- תינמ 4.

 8. שופתיו 174--שרפתיו 665. יקלמע 76. . לכ , לו.  םםעה
 -- מע 196. | םכרחה 195, 242 -- םכידחה 294. ינפל
 9. לומחיו 71: 93:199,112ג 125, 244,202. | םכעהו ,

0 ₪ 
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 לארשי דגנו ימע ינקז דגנ אנ ינדבכ התע יתאטח

 בשיו = : ךיהלא קדוהיל יתיוחתשהו ימע בושו ב

 רמאיו !  הוהיל לואש וחתשיו לואש ירחא לאומש 2

 וילא ךליו קלמע ךלמ גגא תא ילא ושיגה לאומש

 ! תרומה רמ רפ ןכא גגא רמאיו זרנדעמ גגא

 ןכ ךברח כישנ קרלכש רשאכ ללאומש רמאיו 3

 ינפל גגא תא לאומש ףסשיו ךמא שכישנמ לכשת | =

 הלע לואשו התמרה לאומש ךליו ! לגלגב הוהי 4

 תוארל לאומש ףסי אלו : לואש תעבג ותיב לא +

 לא לאומש לבאתה יכ ותומ םשוי דע לואש תא

 ; לארשי לע לואש תא ךילמה יכ שכחנ הוהיו לואש

6 

 לבאתמ התא יתמ דע לאומש לא קדוהי רמאיו 1

 תצלמ לארשי לע ךלממ ויתפאמ ינאו לואש 'רא

 יכ ימחלה תיב ישי לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק

 ךלא ךיא לאומש רמאיו : ךלמ יל וינבב יתיאר 2

 רקב תלגע הוהי רמאיו 0 = ינגרהו לואש עמשו

 תארקו !יתאב הוהיל חבזל תרמאו ךדיב חקת 3

 תחשמו השעת רשא תא ךעידוא יכנאו חבזב ישיל |

 רשא תא לאומש שעיו ! ךילא רמא רשא תא יל 4

 ריעה ינקז ודרחיו שחל זריב תצביו קדוה רבד

 בזל שכולש רמאיו + ךאוב םכלש רמאיו ותארקל 5

 18 602 אטו 1-8 א.

 20 רשא *ראומש ירא *רואש רמאיו | : ;דוהי יניעב
 הוהי ינחלש רשא ךרדב ךלאו הוהי לוקב יתעמש

 :יתמרחה קלמע תאו קלמע ךלמ גגא תא איבאו
 21 םכרחה זרישאר רקבו ןאצ ללשהמ שעה חקיו
 22 - לאומש רמאיו : לגלגב ךיהלא הוהיל חבזל

 זכיחבזו תרולעב זדוהיל ץפחה
 הוהי "רוקב עמשכ
 בומ חבזמ עמש הנה
 : וכיליא בלחמ בישקהל

 21 ירמ שכסק תאטח יכ
 רצפה םכיפרתו ןואו

 הוהי רבה תא תסאמ ןעי
 !: ךלממ ךסאמיו

 24 יפ תא יתרבע יכ יתאטח לאומש לא לואש רמאיו

 עמשאו שעה תא יתאר' יכ ךירבד זראו ?דוהי
 2% ימע בושו יתאטח תא אנ אש קרתעו !םכלוקב

 26 אל לואש לא לאומש רמאיו : הוהיל הוחתשאו

 תוהי ךסאמיו הוהי רבד תא התסאמ יכ ךמע בושא
 27 תבלל לראומש בסיו : ללארשי רע ךלמ תויהמ

 28 ערק לאומש וילא רמאיו : ערקיו וליעמ ףנכב קזחיו
 הנתנו שםויה ךילעמ לארשי תוכלממ תרֶא ;דוהי

 20 רקשי אל לארשי חצנ שגו :ךממ בוטה ךערל
 30 רטאיו : שכחנהל אוה שכדא אל יכ שחנ לו

 צד ג ת זז 2 פח 10 א

 גסק =- יתוחתשהו 111,116.  הוהיל -- ל
4 

 2 סה. < 6.

 ךיהלא , 6

 לואש וחתשיו , לס. = לואש 2%, 11 -- ו

 32. ושיגה קונומס ושיניו 99 --ה 648 96 | תא . 50 182 --א

 (נק.185 134.  בגגא 2"- -- ךלמ , קז. | ןילא 2.148 ז02--ל

 נק.1ג 90 -- 145 --- \76. | בגא 2" זזצ -- ךלמ גנא

 150 -- קלמע ךלמ גנא 96 -- גגלא 187. =  תונדעמ 3: 30 1,

9 ,10 107,680 .106 ,99 6 :95 :923 :89 :2 :93 :76 

2 ,78 ,877 6 ,140,150 ,144 ,125,136 

:24 3 ,282 ,262 ,260 :7 :253 ,224,244 ,101,196 ,187 

 קזוחס 2,128,168 -- תונעמ 0. ןכא , 64

 33- לאומש 1"--ילא ושינה לאומש 109.  ףפשיו -- (6) - - הלבש

 : -- ףפשיו ךברח םבישנ לבשת ןכ הלכש 76. | ליבשת 71. ףסשיו

 1טק. 8. 4 תא 58 50 -- , הוהי , 7.

 34. הלע -- ךלה 96.250. = ותיב לא -- ותיבל 89. | תעבג --
 תעבג לא 76 -- תועבג 1.

 35. םב"--םכתה 71.  ותמ 85.  יכ, לז. | לבאתה --לבאתמ

 226 --ה [טק.ז45 71.  לואש לא 1. לא --לע 198.  םםחנ

 -- םכחונ 71, 06 130. | ךילמה --יו 6

 1. לא 2"-- לע 6 96 101, 144, 1560 2 5

 224, 2%0, 252. | ךולממ 102, 112, 1ף0) ז74, 2, 240, 251, 4

 ךחלשא -- ךלשא [גק. 145 זֶלָּג. לא 3", 99. יתאר 80. ל--
 ול 4.

 2. ךיא קוומס ךא 172. ךלא --ךילא ?ז -- הלעא 4 --ךל ₪.
 ע85 2. - 1םוז ינגרהו 65 רמאיו תט]1. ג. 30, 0, 8%. 59. 29

 96, 100, 102, 112,זזנ, 130, 134, 130,144, 156

240 ,3 ,282 ,27 ,277 ,271 ,270 ,260 ,257 ,242 ,240 ,198 ,187 

 286, 400 1, 4. תרלגע -- ע קזומס 3 0. ךדיב , 150 -

 ךיריב ץס, 112, 174. 271, 282, 1.

 2. תררארקו -- יתארקו 4 רשא --- השעת 182.  רמא
 ק.186 174 -- רמוא 80,112 -- רמאא 1

 4. הוהי רבד-- ךילא רמא 84. | אביו --ואביו קס. = ינקז --ישנא
 27. רמאיו -- ורמאיו 2, 30, 70, 80: 160, 172,187, 108. 7

 260, 400, 601, 602 ; קצנתס 1%8,173,182, 261; ₪6 94: םטמס

 2%2--%רמאיו 128. | םכלש -- םבולש 6 70: 71: 85. 89:

 1ו2,158,ז74,175,176, 195,198, 210, 227, 2%3, 257,260, 2.
 קזותס 2,128 -- םכולשה 4. ךאב 1, 4, 30, 84, 8%, 80:

 96: זסז,11ג,128) 1950, 173, 176, 178, 187, 105, 224, 246.
 257, 200, 262 ; תטמס 2.

 5. חובזל 150.  יתא -- ילא 114, 240 -- 'מע 96 -- ת ו.
 90. | םבהל 0 158. | החבזל -- חבזב 6.

 6. םכאבב ז, 2, 4, 30, 82, 80, 03, 96, 90, 102, 11,

 ר'צפה -

 רשא 1"-- רשאא 174. = לוקב -ו
 איבאו --י ,10- תא 7. = ךלמ-גגא

 ,19. - קלמע ךלמ -- תונדעמ 70. 5 קלמע 1"-- ךלמע 6.
 21. 008. 215 2:0. | ללשהמ קעומס ללשה ןמ 66%. ןאצ 8

 50. - דרוישאר -- םכישאר קס 146. | חובזל 150 7.
 לגלגב -- ךללגב קונוס 4

 22 תולעב =- 80, 6 0 6 וז תולועב 70,

 71.93,96.101,112,ז1נ,125,150,174, 182,244,246,294 תטמס

 168 -- זרלועב 76, 96 95 -- תלוע 11. = םכיחבוו -- םכיחבובו
 50, 80: 9%: 297 --) תק עץ 4 עומשב -- עומשב 9

 -- עמשב 228,246 -- עמשמ 89 -- עומשל 674 -- עומשמ 180 --
 עומש 80, 100, 112, 150, 174, 196. 7. בישקהל -- קהל ₪.
 4. 21. | בלחמ [טק.ז4. 140.  םםיליא -- םכילא 76
5,772 ,11 ,140 ,125 ,112 ,100 .96 :93 ,80 ,85 ,80 

 244, 246, 24, 2%7, 260, 270 --- םכליא 1(, 9%

1 ,128,136,150,158 ,110 

 23. יכ -- בלח יכ 81. | ןואו ירמ םכס נק. דג 0.
 286 -- . 98. [ע'--'כ ןעי 198.  התסאמ 70, 80, 95, 101, 4.
 רפאמיו < ךאקמיו 244 -- הוהי ךסאמיו 40, 70, 95, 100: 187, 5

 20. לא -- תש לא לז.
 19284. הוהי 2" , 6.

0% 

 24. לא -- תא 286. | יתאטח -- תאטח תאטח 665. | הוהי יפ
 -- הוה פ 158. - ךירבד --י 4 ,253 ,2%1 ,80,111,170 

 םכלוקב -- 1 ,, 18, 150 -- םכלוקל 251, 252 -- ב 90.
 26. אש -- אאש 155. תא אנ 160. אנ 174. תא

 93,168,196 -- ךיניע 19.  יתאטח --י , 15% --יתרבע יב יתאטח

 קו.  ימיע קמתוס 96. | הוחתשאו --יתיוחתשאו 107 -- הוחתשיאו

 96 -- יתיוחתשהו 384 -- וחתשהו 674. = הוהיל -- ךיהלא הוהיל

89: 29+ 
 26. אל - - - רמאיו (טק. 85 112. ' רסאמ ם) 4,118.19.

5,,,, ,1089 ,107 ,9 :93 ,90 ,80 ,85 ,80 ,50 

 ז 1,172,174, 224.:177, 253, 257, 260, 204, הוהי ךפאמיו

 6 תווהמ.--- תיהמ 19 = 9 4.

 27.: בטיו -- בוסיו 100, 1066 9. וליעמ -- * , 210 -- ודנב

 וליעמ 66%. = - וערקיו 1.
 28. וילא , 107, 177,182 -- 5

 תא -- וליעמ תא 9. | תכלממ
85 -- 41:176 

 29. אל 1% םתומגס אלו 1.

 םכהנהל אוה --- םכחנהל אוה םכחנהל 4.
 182, (סע:6 1.

 תיכלממ ₪ ותכלממ 5.
 ךילעמ --מ .107. םכויה

 =בדא אל" -== בד אל 6.
 שכחנהל -- םכחנתהל

 29. רמאיו 0:58 1. יבירבפ התע -- התעו 80,1ף0 -- ,

 עתמס 168. | דגנ --דגנ קז 96. | ינקז,76,12,. - דגנו--ו,

 182.  ימע בושו \ 8. | הוהיל יתיוחתשהו טק.23 2. יתיוחתשאו



 (0 ג. 1. 9

 לואש רמאיו : ךל בוטו ודיב ןגנו הער שיהלא 7
 םכתאיבהו זגנל ביטימ שיא יל אנ ואר וידבע לא

 יתיאר קדנה רמאיו שכירענהמ דחא ןעיו : ילא 8
 שיאו ריח רובגו ןגנ עדי ימחלה ריב ישיל ןב

 חלשיו : ומע הוהיו ראת שיאו רבד .ןובנו המחלמ 10
 זרא ילא החלש רמאיו ישי לא םכיכאלמ 'רואש

 שחל רומה ישי חקו !ןאצב רשא ךנב דוד 0
 לא ונב דוד דיב חלשיו דחא זכיזע ידגו ןי' דאנו

 והבהאיו וינפל דמעיו לואש לא דוד אביו ! לואש 1
 ישי לא לואש חלשיו !זכילכ אשנ ול יהיו דאמ 2

 ! יניעב ןח תגצמ יכ ינפל דוד צנ דמעי רמאל
 דוד חקלו לואש לא םכיהלא חור תרויהב קדיהו 3

 הרסו ול בוטו לואשל חורו ודיב ןגנו רונכה תא
 ,1 קדערה .חור ,ןילעמ

 ו

 ופסאיו המחלמל שכהינחמ תא כיתשלפ ופסאיו 1
 הקזע ןיבו הכוש ןיב ונחיו הדוהיל רשא קדכוש

 ונחיז ופסאנ לארשי שיאו לואשו :שכימד םפאב 2

 ! םכיתשלפ תארקל המחלמ וכרעיו הלאה קמעב

 םכידמע לארשיו הזמ רהה לא םכידמע זכיתשלפו 3

 שכינבה שיא אציו ! םהיניב איגהו הזמ רהה לא 4

 שש והבג זרגמ ומש תרילג םיתשלפ זרונחממ

 ₪0. 1/0 אפ 5

.4 270 ,264 ,260 ,267 ,224 ,172,174,195 ,158 :149 

 םכתאיבהו -- אי 150 --' \ 40, 70, 224 -- םכיתואיבהו 96, 187--

 כ תואיבהו 2, 3: 22, 67, 82, 84, 90, 0, 100, ז01, 2 1142

200 (240 ,242 ,210 ,195 ,178 ,175,176 ,172 ,168 .158,162 ,144 

,601 ,1' 200 ,286 ,270 ,271 ,270 ,264 ,262 ,200 ,257 ,254 :252 

 602 ; קנומס 94: םטתס 150 -- שםכתואבהו 113, 253.- ) \ קוס
 מ לא

 18. םבירענהמ -- מ , 153 -- םכירענה ןמ 2 150, 614.  רמאיז

 -- 99. הנה -- אנ הנה 251, 257: 260. | ישיל -- שיל 74.
 תריב -- * , 240 -- ןיב 84. | ימחלה -- ה . 7ז, 187. עדי

 70.71, 89,93,96,112,111,172,174,176,195, 246, 270; םטמ6

 14 ןבנ -- ןגנל 4. רובגו -- רובג 1,993 -- רובג שיאו 6

 -- רוביגו 40,182. = שיאו 1%--ןיאו 84. = שיאו - - המחלמ , 614. =
 בחו וממנו ראות 71, 96, 112, 150, 257,260, 4.

 19. לואש - ו , 71. | רמאיו קס רמאל 96. | תא טק.
 10 -- לא לז. - רוד 158,198. - רשא -- רשאב -

 20. ישי -- שי 187. | םבחל -- םכחל תא 187. | דאגו -  א ₪
 99 =- חואנו 907% ,דחא ; 06- די 176. | דיוד 109: נב | על

 לואש 1

 21. לואש - - אביו , 4

 198. | לואש 64 4
 22. [דלשיו 8

 יניעב --יניעב ינפל 4.

 לא דוד 9 דוד לא 182. | דיוד
 והבהאיו -- והבאיו 30. | .אשונ זל

 רמעי -- דמעיו 182. = דיוד 58, 4

 23. היהו -- יהיו 614, קתומס 1 -- היה [טע.תג5 130. | חור גל

 -- חורב ףָּג. | םכיהלא -- הער םביהלא 145, 150, 174,182, +
 דיוד 158.  ןגנו--ב 0.148 ףָּב. | לואשל -- לואש 182. ול

 14%.  הרסו-- ה .182.  ןילעמ -- מ , 2.

 :. םכהנחמ 251. הכוש 1%-- ו \ 16, 22, 40, 60, 67,8),

4,,, ,108 ,106 ,101 ,100 :99 ,96 :94 :93 

,176 ,174 ,173 ,172 ,168 ,158 ,155 ,190 :149 :144 129 

260 ,257 ,2%3 ,262 ,2%1 ,2%0 ,240,242,240 ,210 ,187 

 271.,270; 001. | ונחיו , 989. | הכוש 2"-- ! ..16, 20, 90, 6

72,,,,, ,108,113,114,1256 ,106 ,96 ,94 .89 

4 ,2 ,200 ,27 ,2%3 ,202 ,2%1 ,20 ,249 ,240 ,197 ,174,182 

.283 ,282 

 2. תרארקל -- תרארקל קמעב 6.
 2. םביתשלפו טק. 4 17. םכידמע 1% 66 27-- םכידמוע 70

 112,126, 174.0 לא 1% 602%-- לע 150. הומ - - - לארשיו , 93-

 איגהו -- א , 2, 125, 253, 260 -- 'אגהו 0.

 4. םביניבה 2, 3,16, 23, 40, 70, 8, 112, 155, 172, 176, 224 '
 249; 200, 2%1: 253, 257, 200, 262, 264, 614 ; קז!חס 128, 4

5/5 3 600 42. 1. 

 שדקיו חבזב יתא םשכתאבו ושדקתה יתאב הוהיל
 6 יהיו + חבזל םשכהל תורקיו נב: תראו ישי ?רא

 קרוהי דגנ ךא רמאיו באילא תרא אריו סכאובב
 7 ללא טבח לא לאומש לא הוהי רמאיו = ! וחישמ
 רשא אל יכ והיתסאמ יכ ותמוק הבג לאו והארמ
 קדוחיו םכיניעל הדארי םשפדאה יכ םכדאה קרארי
 8 והרבעיו בדניבא ללא ישי ארקיו ! בבלל קדארי
 ! קדוהי רחב אל הרזב פכג רמאיו לאומש ינפל
 9 !הוהי רחב אל הזב כג רמאיו המש ישי רבעיו
 נס לאומש רמאיו לאומש ינפל וינב תעבש ישי רבעיו
 11 ללאומש רמאיו + הלאב הוהי רחב אל ישי לא

 ןטקה ראש דוע רמאיו םכירענה ומתה ישי ללא
 החלש ישי לא לאומש רמאיו ןאצב הער ?קדנהו
 12 והאיביו חלשיו :הפ ואב דע בסנ אל יכ ונחקו

 רמאיו 9 יאר בוטו סכיניע הפי שפע ינומדא אוהו
 13 לאומש חקיו : אוה קדז יכ והחשמ זכוק קדוהי
 חלצתו ויחא ברקב ותא חשמיו ןמשה ןרק זרא
 שכקיו קדלעמו אוהה :כויהמ דוד לא קדוהי חור
 24 עמ ,ההס הדגהי ,חוהו. :,קרתמרה. ךליו לאומש
 15 ורמאיו : הוהי תאמ קדער חור ותתעבו 'לואש
 קרער שיהלא חור אנ קדנה ץלא לואש ידבע

 16 ושקבי ךינפל ךידבע וננדא אנ רמאי | : ךתעבמ
 חור ךילע רויהב ?ריהו רונכב ןגנמ עדי שיא

 ₪[ א 1

4 ,270 ,262 ,22 ,240 ,246 ,240 ,224 ,187 ,182 2 

 -- םכאובכ 150. | אריו < ראו 252.  רמאיו -- ר ; 99 -- רמאיו אא

 174- וחישמ -- * \ 246- .

 7. לא טבת ,113. | טיבת 182. | והארמ --ו 93. | הובנ 2
 2, ץס, 71: 95.99.1589. 174: תומס 128. | ותמוק -- ותמק 7
2 ,224 ,105 ,182 ,178 ,162,172 1752 :94 :89 :85 ,82 

 -- ותמוק תמק ב0. | והיתסאמ -- * ; - אל (טק. 8

 הארי 2" ; 14- בבלל -- בלל 6.
 8. ישי -- ישי לא 182. | בדניבא -- באילא 168 -- בדנ יבא 6
 קונוס והריבעיו 8, 112, 160, 174, 105, 108 : 10116 4

 לאומש -- לאומש הוהי 96-
 ף. שס 96,176. ישי רבעיו 0ק.136 82. | רחב אל

 ₪ אל רחב 187. ' 9, 10. ישי -- (7) - - המש , 64

 10. תרעבש -- תעבשל 96. | ינפל -- וינפל 187. | לאומש 2" ,
 ףס. ישי לא ,1- 10,11. ישי -- (6) -- אל ,.

 זז. והמתה קמתמס ז55. | ןטקה --ה .4-- ןטקה ז74.-  הנהו
 טג 113 -- אוהו 174. | העור 195. | ונחקו -- והחקו 2 -

 בוסנ 1, 2,771: 93: 90, 112, 227, 246 : קעומס 168 -- עבסנ 4

 ךע - רשא דע ואב \ 224 -- אוב 5.

 12. והאיביו ם5 150 -- והאביו 84, 85, 155, 171, אוהו
 = אאהו הנהו ץנ. .ינמדא זו 2, 20 710082, 806 042006, 150192

 158,172, 174. 187: 249: 2 260,264, 281,614. - 1מסשע יאר 6
 רמאיו םט]|. קה. 3: 4, 20, 71, 92: 90, 102, 113, 4, 90
2 270 ,200 ,2%7 ,210 ,182,108 ,176 4 150 ,144 

 280, 4 יאור 24- והחשמ -- ו , 2.

 13. ןרק -- ןרקה 150. | ותא -- הוהי ותא 93 -- ותוא 264,

 ברקב -- ןרקב 150. = חלצתו --- וילע חלצתו 40 -- וילא חלצתו
 14%. | הוחי -- םכיהלא 80,155:174- לא -- לע 1. | דוד

 108, 254- הלעמו 0.146. 2 -- האלהו 80. | םכקיו 6 ךליו 90.

 14. לואש 00.14. ץז -- לואש לאומש 150. | ותתעבו
 והתתעבו 145. = הער -- הוהי 96 -- ער טק. 85 1. | תדראמ -

 םכעמ 40, 96: 228 - 0ק. ע46. 242 -- תא [טק. ע4-

 18. אנ ,1.30,70. | םביהלא -- הוהי 70,96.128. | ךתעבמ
 -- ךתעבמ ךתעמ 1.

 16. אנ , 84. = ונינודא 1, 84,112, 150 -- וננודא 176 -- ונינדא
 לס, 85, 89, 96 159, 174. 175: 182, 224, 246, 614: צותס 2

 | 15%. ךדבע 71, 257,260, 264. | ושקבי קוגתוס ושקבו

 עדוי 2, 3, 70, 71: 89: 93:99, 112, 113: 149,174, 240, 246, 0
 253: 257, 200, 2643 קעותוס 4 ןגנמ -- ןגנל 182, 226 -- מ ,

 4ס. | רוניבב 70,1%0,182 -- רניכב 1. | ןגנו -- ב טק."
 17. לואש -- לאומש 1 -- לואש לאומש 4 -- לואש מש 6.

 ואור 1. ביטזמ 1, 2; 4, 10, 82,985, 89, 03; 94,



64. 1. 

 השלשו ןטקה אוה דודו : המש ישלשהו בדניבא 4
 בשו ךלה דודו :רואש ירחא וכלה םכילדגה 5

 : שכחל "תיב ויבא ןאצ תרא ?רוערל לואש 'לעמ
 זכיעברא בציתיו ברעהו שככשה יתשלפה שגיו 6
 תפיא ךיחאל אנ חק ונב דודל ישי רמאיו : םוי 7

 קדנחמה ץרהו הזה כחל קררשעו קדזה אילקה
 איבת הלאה בלחה יצירח תרשע תאו +ךיחאל 8

 זראו שולשל דקפת ךיחא קראו ףלאה רשל
 לארשי שיא לכו קרמהו לואשו : חקת םכתברע גס
 סשככשיו :  שיתשלפ שכע םשכימחלנ הדלאה קמעב 0

 ךליו אשיו רמש לע ןאצה תא שטיו רקבב דוד
 לא אציה ליחהו הלגעמה אביו ישי והוצ רשאכ

 -לארשי ךרעתו : קדמחלמב וערהו קרכרעמה 1
 דוד שטיו | ! הרכרעמ תארקל הכרעמ םכיתשלפו 2

 ץריו םכילכה רמוש די לע וילעמ זכילכה תרא
 תצוהו | : םכולשל ויחאל לאשיו תצביו הדכרעמה 1

 זרילג ;רלוע כינבה שיא קדנהו שמע רבדמ

 רבדיו שכיתשלפ זרורעממ תרגמ ומש יתשלפה
 לארשי שיא לכו :דוד עמשיו קרלאה םירבדכ 24

 ; דאמ וארייו וינפמ וסניו שיאה תרא שכתוארב

 5 61 א 5

 ובלה 1% 130 - ובלה שא 1 לואש , 240. | המחלמל ---

 המחלמב 23. | וכלה 2*--ובליו 108.  המחלמב --- - שכשו
 המחלמב -- המחלמל 85, 96,150,154,172,182 ; קננמס 1.

 רכבה 106, 260, 264. | בדניבא --נ (0ק.ז36 71. | ישילשהו 1,
2 57% .0 ,80 ,84 ,82 ,71 ,70 ,60 ,50 ,30 

 172:174,176,182,195,198,253:257,260: קנותס 128,168,171

 106 2 -- השלשהו

 1 4. אוה 93. | םכילודגה 2, 4, 30. 93, ,,,4
 174,246, 249, 250, 264: קנומס 168. | וכלה 9.

 1%. ךלוה 89, ף3, 106,112, 113,125, 4 175,182; 6

 249, 251: 2%7, 200 -- ךולה 187, 4. לעמ -- םבעמ 89, 0

 2 תערל 6. ןיבא =-- םכבשב ובא

 14 םככשה -- בש !טק.זג5 134. | בצייתיו 96 -- בציתהו 200.

 17. ילקה 40, 60, 80,93,96,108, 174, 224, 226, 227, 24,257,

 260,602. | הזה םכחל הרשעו עפ 90. | םכחל -- םבחלה
 הנחמה ₪ החנמה 96 -- הנחמל (סצ66 1.

 < 18. תררשע -- תרשע ח 174 -- 'צירע 94. | יצרח 2 7
,2720 ,(71,90,100,102,111,130,114,139.144,172,176,178,187 

 262, 271, 277, 282, 28, 284, 286, 300 1 ; תטתס 150, 4

 בלחה -- ה ,15- | ךיחא -- ךיהחאה 187. | דוקפת 70, לז,
 גו2.' םבלשל לנ.  י םבתבורע קס 8, ג12,126 זק, ד(

.0 ,257 

 19. המהו ;96. | לכו --ו . 614. | םכימחלנ - - -- לכו
 112.  לארשי , 240. | הלאה קמעב ,176. "ימחלנ 174. שבע

 ג2- םביתשלפה 11

 20. רקובב 28.  שוטיו 174. תא ,178.  רמש --רמש ןאצה

 79 --- רמש די 40 -- רמוש 2,112, 11ג,182,187,1%%.  ךליו אשיו
 [ק.זגמ 128. | אשיו , 0. ישי ק.:38 ז73.  אצויה 0

223 4 ,262 ,260 ,253,257 ,250 ,150,174,176 ,125 ,113 ,112 

 (ס6 70. | לא ₪ ףָגנ --לע 96. - הכרעמה -- הכרעמה הנחמה
 89. | וערהו -- וערה 70, 96,150; קז!מס 82,128 -- ועירהו %

 5. 20,21. הכרעמ - - (6) - - וערהו , 4.

 21. סת ךורעתו 112, 2%7, 2600 4
 22. שוטיו 125,174 -- ש קונוס ₪ 0. תרא 66 לא

 די, 240. | רמש 233, 40; 50, 70, 71, 84, 85: 80, 93: 94,
239 ,240 ,224 ,195 ,182 ,12%,128,150,158,168,171,174,175 

 257, 260, 262, 264, 271, 270, 282, 286, 4. הכרעמה -- כ

 158 --הכרעמב 253, 260, 264. | אוביו 1ס:. | םכלשל 4.
 22. םכמע -- םכמע רבדמ הנהו םכמע 3. תכיניבה 2, 30,

 15%,112,12%, 240, 250, 2%1, 253, 2%7, 264. | הלוע -- ו |
4 ...94.96 ,93 ,80 ,%4 ,82 ,71 ,50 ,10 :23 ;16 

0 ,240 ,224 ,210 ,195 ,182 ,176 ,175 ,174 ,172 :155 :150,154 

 253: 257,260,270. יתשלפ 187. | תורעממ --.תוכרעממ 6
7 4% ,11 ,108 ,106 ,6( ,89 ,8% ,71 ,70 :60 

 198.:174, 226, 246, 249, 250, 2%1, 253, 257, 260, 264, 27ז 4
 309: 659 'ק : קנתוס 171, 614: 06 2 -- תכרעממ 1.93,

 םביתשלפ -- םבםיתשלפ לארשי 150. דוד עמשיו , 84. = 45 םכמע
 48 שיאה 60.2% טק. 4

1/8. 6. .1 .60 0 

 5 ןוירשו ושאר לע תרשחנ עבוכו | ! זררזו זרומא
 זרשמח ןוירשה לקשמו שובל תצוה .םכישקשק
 6 וילגר לע תשחנ תחצמו ! תשחנ שילקש סכיפלא
 7 רונמכ ותינח ץחו |: ויפתכ ןיב תרשחנ ןודיכו
 לרב םכילקש זרואמ שש ותינח זרבהלו םכיגרא
 8 תכרעמ לא ארקיו דמעיו :וינפל ךלה הנצה אשנו
 המחלמ ךרעל ואצת קדמל םכהל רמאיו ללארשי
 ורב לואשל סכידבע שכתאו יתשלפה יכנא אולה
 9 יתא טפחלהל 'לכוי כא :ילא דריו שיא שכל
 ול 'לכוא ינא שאו שידבעל ככל ונייהו ינכהו
 : ונתא שתדבעו םשידבעל ונל כתייהו ויתכהו
 10 לארשי תוכרעמ תא יתפרח ינא יתשלפה רמאיו
 נז עמשיו | + דחי המחלנו שיא יל :ונת קדזה שפויה

 קרלאה יתשלפה ירבד זרא "לארשי לכו ללואש
 ! דאמ ואריו ותחיו

 12 הדוהי כחל תיבמ הזה יתרפא שיא ןב דודו |
 ןקז לואש ימיב שיאהו שכינב הנמש ולו ישי ומשו
 13 זכילדגה ישי ינב תרשלש וכליו !  םישנאב אב
 וינב תרשלש שכשו ץרמחלמל ירואש ירחא וכלה

 והנשמו רוכבה באילא קרמחלמב וכלה רשא

 צ גת 2

 תונחממ --ו , 96 -- תוכרעממ 6%0 15. | תגמ , 252. | והבוג 4.
 5. עבכו 106,112, 154, 253, 257; 200, 264 -- תרעבטו +

 תרשחנ ז" 6 2"-- תרשוחנ קס.  ןוירשו -- ןירשו 172, 0

 ןוירישו 96,154.  םבישקשק םזוומס ןישקשק 30.  לקשמו -- ולקשמו
 4.7 ןוירשה -- ו . 172, 187, 270 -- ןירישה 149,154. - תשמח ,

 84 -- תשמח לקשמ 6.
 6. רחצמו -- תחשמו 173 -- חצ טק. עץ" 2. זרשחנ ו"

 66 2%-- תררשוחנ 0. ןודיכו - + , דז -- ןדיכו 60 72

 224,2%2:  ןיב )96. | ויפיתכ 2, 4, 16, 70, 125, 149,150 : קוס

ְ 14 
 7. ץחו --ץעו 1,16, 50, 108, 112,12%, 140, 150,246, 249

 251, 271 4, 659'ק -- תעו 96--ה [טק.ת80 1132.  רנמכ 3

 -- דונמכ 14% 257, 260 ; 10000 4 םכיגרוא לס, 0

 112,12ף%,150,178, 261, 262, תיבהלו 93. שש - ש ו"

 טק. 85 128 -- ש 2" [טק.285 2. - אשונו 174,12%. - הנצה -
 הניצה 93 -- אנצה 16 -- ה 2" [0ק.ז85 71. | ךלוה 72

+ 260 ,257 :174,252 

 8. תרוכרעמ 1. 2, 4, 30, 50, 70, 82, 85%, 80, 03. 0, 101, 2

,174 ,173 ,172 ,168 ,125,144,150,1%5 ,108,112 ,106 

 178,182,105, 240, 262 קזומס 2, 4 לארשי

 -- לואש 96. ךורעל 0, קס, 90, 112, 12%, 158, 174, 251, 7:
 260, 264: קנותס 82.  המחלמ -- המחלמא 3,82. אלה 2

2 .108 ,9( ,06 ,023 ,80 ,85 ,84 ,82 ,71 ,70 ,50 :30 ,22 ,4 

240 ,224 ,105 ,182 ,174,176 ,168,172 ,158 ,144,150 ,1256 

 240: 20, 252, 252; 257, 200, 270, 6014 ; קעותס 4. םבידבע

 1נק.45 156. | לואשל -- לואש לא 40 -- םבולשל 149. דריו -
 ךליו 06 128 -- דר [טק.725 100. | ילא [טע.14. 82 --ילע

 9. יתא -- יתוא 96. | םכידבעל :%-=ל . 20- | (6) -- םבאו
 שכירבעל - - , 84. .  לכוא -- לכוא אל 93 -- לכ" 80. | ול --וב
 24. 207, 200. , 'ריתיכהו 2, 3, 4, 16, 22, 28 30.60, 67, 82, 95, 0

,+ ,99 949 

2 ,224 ,210 ,105 ,182 .178 ,175 ,172 ,168 ,160 ,158 ,154 ,00 1 

 250, 2%2, 21, 262,270, 288, 100 1, 601,602, 614.  שכידבעל ונל

 . םבתדבעו [טק.14 4 ונתוא 70, 96, 112, 125, 154, 175: 2

 264 -- םבתא קעותוס 1.

 10, רמאיו 5:5

 הוה , 4. שיא ; 70, 4

 הממלנו קננמוס 4

 זז. הלאה ,60. | וארט ותחיו < ותחיו וארייו 23. | ותחיו
 וא תחיו וארייו 1, 2, 16, 50, 71, 85, 96, , 102,

42 267,200 ,254 ,228 2250 ,105 ,158,174 12% ,112,112 

 קזגתס 128,168 ; [(סע6 82,

 12. הזה יתרפא שיא ןב טק. 9 (ק86. 18 ]1 0. שיא --

 ישי 20. ישי,106. ולו קגתממס אלו 0 הנומש
 249. - לואש ימיב , 30. = ןקז , 228 -- ןקז| 158.  םבישנאב ₪.

 140 213 -- םבכטשנאב

 1 3. וכליו -- ינב וכליו 187. | םבילודגה 1, 2, 4 30 6
 178,106,108,112.111.125%, 246, 264, 614: קומס 43

 תכרעמ 4, 30, 22, 253, 257, 200, 264.
 המחלגו -- ומע המחלנו 9
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 וילע פכדא בל ירפי "לא 'רואש 'רא דוד רמאיו 2
 רמאיו + קרזה יתשלפה שע זכחלנו ךלי ךדבע 3

 הזה יתשלפה לא תכלל לכות אל דוד לא לואש
 קרמחלמ שיא אוהו התא רעג יכ ומע שחלהל

 ךדבע היה הער לואש לא דוד רמאיו | + וירענמ 4
 קרז תשנו בודה זראו יראה ובו ןאצב ויבאל

 ויפמ יתלצהו ויתכהו וירחא יתאציוו : רדעהמ 5
 שכג !ויתימהו ויתכהו ונקזב יתקזחהו ילע שכקיו 6

 יתשלפה היהו ךדבע הכה בודה םשכג יראה זרא

 שכהלא תכרעמ ףרח יכ שהמ דחאכ הזה לרעה

 יראה דימ ינלצה רשא הוהי דוד רמאיו | : םייח 7
 ס | הזה יתשלפה דימ ינליצי אוה בדה דימו

 ! ךמע זריהי קדוהיו ךל דוד לא לואש רמאיו

 תרשחנ עבוק ןתנו וידמ דוד זרא "לואש שבליו 8
 זרא דוד רגחיו |! ןוירש ותא שבליו ושאר לע 39

 רמאיו הפנ אל יכ תכלל לאיו וידמל לעמ וברח
 אל יכ קרלאב זרכלל לכוא אל רואש לא דוד

 רחביו ודיב ולקמ חקיו : וילעמ דוד םכרפיו יתיסנ 0

 10 א

/10 ,400 ,40% ,404 ,401 ,400 .109 .396 :275 ,766 :160 :359 358 

.41 :445 :416 :434 ,431 ,426 ,426 ,423 ,421 ,420 .419 ,418 ,417 

:477 :476 :475 :474 :473 ,471 ,470 ,468 ,401 ,460 :459 :452 
1 530 6 ,524 ,523 ,521 :519 :515 ,414 .500 ,505 ,492 ,491 
9 2 560 :559 :549 :546 :545 :543 :512 :541 540 :539 :535 

7 .596 ,590 :557 ,584 :593 ,580 ,576 :575 :574 :572 :571 :570 
,60 :629 .7 ,6322 ,616 ,014 .612 ,6077 ,606 ,602 ,601 ,598 

 641, 642, 640, 648, 661, 667, 659 'ק, 663 1, 4 יס

 1601001 נם 66 458. -- 'ק) םיתכ ל"צכ הש. | 161 ףטסףט6 גם

 2סס -- םבגו י"ב םבירפס לכב יכ אוה תועטו הז סופדה ירפס תצקמב

 :הש בותכ םכינשי םםיטופדב | 60308165 166%0ע ףטש 06 26 04ם00ע

 01ט6ז(4, 168 1ם 6086תג 600166, 40 709. 10, 3 -- םבישובשהמ 'א והזו

 ורמא הזב אצויכ לעו וירחא םביעוט םכלוכ "א סופדּב לפנש ןויבש
 : ובותכל יתכרצוה ךכיפלו לאע לאעד ןויכ אתשבש

 רדעהמ קפס רדעה ןמ 2. ,

 25. ירחא יתאצה,[(טס 08 זז. ' ןיתיפה) 2. 4, 76.29, 94 90.

-- 270 ,264 ,252,260 ,224 ,182 ,178 ,155 ,144 ,112 ,106 ,101 99 

 יתכהו ףס.  ויתלצהו 3: 91: 96, 139,182, 224: קזותס 1

 ילע -- וילע 182, קננמס 174. | איתקזחהו 96. | ויתיכהו 2, 162

22 7% ,101,112,113,125,144 ,0 :89 ,84 :20 

 270: קמתמס 168. | ויתמהו 1,3:4, 23; 50,70,71, 82, 85, 80, 9

.168 .125,128,134,145,149,154:155,158 ,106 
.4 ,204 ,200 ,207 ,252 ,224 ,210 ,182 ,176 

 46. םבג 2%-- םכגו 40, 281 -- םכנא 130 -- תאו 150 4.

 בודה -- \ 1, 4, 22, 67, )0, 109, ,,,,6) 12

 154: 155: 198, 162, 172, 176, 178, 240 1 2%4, 270 םטמס

 128,150 -- בודה תרא 0, 71, 85, 93: 96; 14%, 187, 224, 6
 650 2, 651 : קנס 227,252 --בדה תא 23, 614-- בוד תא 1.

 ךדבע -- ךדבע תא 187 -- ךידבע 71.  תוכרעמ 1, 2, 3, 16,
4 150 ,106 ,9( .96 ,93 ,90 ,89 .85 ,84 ,70 :60 

,2 ,270 ,271 :257 ,253 ,252 ,240 ,224 ,210 ,182 .178 ,174,175 

 283, 284, 286, 664: קצותס 82,128 ; (סעטסט

 37. הוהי , 6 ינליצה 1, 3, 16, 22, 23, 0 50, 70, 71, 54, 2

,112,114,125 ,108 ,6 ,93 :89 

,204 ,262 ,200 ,2%7 ,2%3 ,2%2 ,251 ,240 ,210 5 ,176 

 270,664: קחנתס 2. | דימ --ןמ 96. - דימו--ןמו 96. | בודו
 23, ו 6% 1, 1 20

 224, 240, 2%0, 252, 2%3, 257, ינלצי 4.99,172,

 ]הושע הזה 6: רמאיו םט11.1קג6 2, 3, 16, 30, 50: 60, 67

 90: 93, 94 96, 100, 101, 102, 106, 108,ווב, 114,125,

00 ,210 ,198 ,195 ,187 ,139:144:150,171,172,174,178 :134 
1' 100 ,286 ,284 ,283 ,282 :279 ,277 ,271 ,270 ,200 ,27 ;253 ,242 

 614. = ךל -- ךלוו 150. | היחי , 70 -- הוהי

 2: זירא -- לא ל דוד , 8. וידמ --* , 7 260 -

 וידנ תא 174.  עבק 2,154--/בוכ 3, 80,990 ,,852
 253, 288, 00, 614; קענתס 130 --- עבכ 1, 260, 262, 4.

 זרשוחנ 7ס. | שבליו -- ןתנו 2%0 --'בלו 2%7. = ותוא %6
 112, 4 ןוירש == ) \ 172 -- ןויריש 4.

 29. רוגחיו 112 -- ב7' 257. | תא ,. וברח - וי ז

 לאוו 30, 85, 80: 93, 96,112, 150:158, 174,195. 224, 30 7

 כ

 .1 .00 [| 5. ו

 2% קרוה הלעה שיאה פכתיארה לארשי שיא רמאיו
 רשא שיאה קדיהו קרלע ללארשי קרא ףרחל יכ
 ול ןהי ותב תאו לודג רשע ךלמה ונרשעי ונכי

 26 רמאיו +: לארשיב ישפח השעי ויבא זריב זראו
 השעי המ רמאל ומע םכידמעה שכישנאה לא דוד
 הפרח ריפהו זלה יתשלפה תא הכי רשא שיאל
 ףרח יכ הזה לרעה יתשלפה ימ יכ לארשי לעמ
 27 רבדכ שכעה ול רמאיו + םייח טכיהלא תוכרעמ
 28 עמשיו : ונכי רשא שיאל השעי הכ רמאל הזה
 ףא רחיו שכישנאה לא ורבדב לודגה ויחא באילא
 תשטנ ימ לעו תדרי הז המל רמאיו דודב באילא
 < ךנדז תא יִתעדי ינא רבדמב קדנהה ןאצה טעמ
 :! תדרי המחלמה תואר ןעמל יכ ךבבל ער תאו
 29 : אוה רבד אולה קדתע יתישע קדמ דוד רמאיו

 ףס קדוה רבדכ רמאיו רחא ללומ ירא ולצאמ בסיו
 4ז ועמשו : ןושארה רבדכ רבד םעה והבשיו
 [ : והחקיו לואש ינפל ודגיו דוד רבד רשא םירבדה

 שק הועצ] 0 ₪ 6

 24. םכתארב 4, 10.70 54. 80:93: 04, 96. 108, 155, 224: תת

 2 -- םכתוארכ 253, 2%7 -- םכתארכ 1. וסוניו 60 2 2

 1474 ואריו 1,150 159; 2-

 2%. לארשי 1", 168. | שיאה 1%-- שיא תא 1.
 או ,ו1,171,50.

 הלועדה 6

 הלוע 85:03, 112, 113: 174: 277: 260402

 לא הו -ז,ד9ק רגב, 99.  רשוע זז. ןל -- תאו
 85,174-- ל 1. - ותב קתמס ותיב קס. | ול -- השאל ול 5

 17%, 6ף0 2. | ויבא תיב 06 ותיב 4 תיב , 1

 26. ךידד 198. | םכידמועה 112,113: 06 70. רמאל ,6.

 שא 95. תכרעמ -

 27. ול , 50. | םכעה -- הזה םכבעה
 28. ויחא --ו ,0 לודגה , 614. | לא -- לא םבע 1.

 דודב רמאו ₪ 96. - הז ,1, 660 2. | הנהה -- ךיבאל רשא לס
 -- המחה 99. | רבדמב -- רבדמב שעמכ 150. - רא 9.
 ךנודז 16, 23, 30, 70, 84, 85, 89, 023, 06, 106, +,

,4 ,260 ,257 ,251 ,240 ,228 ,226 ,210 ,187 ,182 ,174,175 ,158 

 614: קמתס 114,168. | ער ,187 --עור 30,856, 99.93.95 2

 113,12001 00, 174, 4 . 240: 253, 257: 200, 264. ךבבל

 -- ךיללעמ 14. תואר -- ו , 187 -- תוארל
 29. דוד 198. המ -- המו 174 -- המא 110. | התע -- התא

 0. אלה 1, 2, 2: 4,160, 10, 50, 71, 82. .84, 8%, 80: 93: 9

,178,182 ,176 ,174 ,172 ,108,:12,111,114,125,150 ,106 

,284 ,283 ,282 ,270 ,264 ,200 ,27 .263 ,260 ,240 ,240 ,224 

 20. בוסיו 112. | ולצאמ -- ולעאמ 96. | רחא -- דחא 24.
 רמאיו --רבדיו 182. רבדכ - - - הזה ; 96. | ובשיו ףפ9 --והובישיו
 70,108,113,12ף -- והבישיו 2, 16,209 50, 71, 80, 93, 106 2

2 251 ,240 ,224 ,10% ,182 ,114,128,100,154,159,174,176 

 257, 260, 204,270, 614.  םםעה -- הזה םכעה 614. ןשארה 1.

 11. שםבירבדה -- םכירבדכ 2%0.  דוד-- דוד הוהי 252-- 4
 ודיניו 2, 16, 22, 30, 60: 70, 71, 84, 95, 80, 93, 96, 106. 2

,7 ,182 ,175 ,174 ,172 ,154 ,150 ,144,149 :128 ,111,126 

 2%1: 252, 2%, 260, 264, 270, 288 1, 614; קנס

 והחקיו -- ה \ 1,195 -- והוחקיו 4

 22. לוסי 2, 71,112,125: 253: 7.

 כריתות

 13. הוה - - (8) - - רמאיו , 0. לואש -- דוד ז. | תבלל
 96. | לא 2"--לא ומע 70 -- םכע 174. | הזה ; 60.  ומע םכחלהל

 2 וירוענמ 16, 23, 70, 71, 89: 935, 74

 44. לא דוה 84, העור 112,174. . ךידבע לז. | ןיבאל --
 ו 3: 55: 80, 112,182, 226, 227, 250, 614: תטמס 74

 -- ךדבע 06 172. | בודה תאו -- בודהו 96. תאו - 14

 בודה -- ! \ 23: 71, 94, 105: 224, 270, 4 הז - הש 2

.4 :93 :90 :89 ,85 ,84 ,82 ,71 ,70 ,67 ,60 ,60 ,10 ,21 ,22 ,16 ,4 

902 + 1 5 ,9,100 .96 

1,770 ,1 ,155 ,154 ,150 :149 :145 1440 
,200 ,206 ,205 ,204 :201 ,198 ,195 ,187 ,182 ,178 ,176 :175 ,174 

0% ,249 ,246 212 ,240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,220 ,210 ,210,212 

,282 ,271 ,270 ,264 ,269 ,260 ,257 ,254 :263 ,252 ,261 
9 .3189 10 ,309 ,108 ,107 ,101 ,100'1 :207 ,296 ,205 ,289 

7% :356 :355 0% :342 :337 :336 :312 :110 ,126 ,122 ,21 ,120 

 םכחלנו -- ו.
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 קיפי שב

 (כ ג. 1.

 ןבאבו עלקב יתשלפה ןמ דוד קזחיו : הצרא וינפ 0
 ! דוד דיב ןיא ברחו  והתמיו יתשלפה תרא ךיו

 וברח תרא חקיו יתשלפה ירא דמעיו דוד ץריו 1
 ושאר תא הב תרכיו והתתמיו הרעתמ הפלשיו

 ומקיו + וסניו סכרובג תרמ יכ םכיתשלפה ואריו 2
 טכיתשלפה תא ופדריו ועריו הדוהיו לארשי ישנא
 יללח ולפיו ןורקע ירעש דעו פג ךאוב דע
 ! ןורקע דעו ערג דעו סכירעש ךרדב םכיתשלפ

 תא ופשיו סכיתשלפ ירחא קלדמ לארשי ינב ובשיו 3
 והאביו יתשלפה שאר תא דוד חקיו ! שכהינחמ 4
 לואש תוארכו :ולהאב וש וילכ תאו שכלשורי 5

 רנבא לא רמא יתשלפה תרארקל אצי דוד זרא
 רנבא רמאיו רנבא רענה קדז ימ ןב תיבצה רש

 לאש ךלמה רמאיו :יתעדי שא ךלמה ךשפנ יח 6
 תא תוכהמ דוד בושכו ! םכלעה הז ימ ןב התא 7

 יכואש ינפל והאביו רנבא ותא חקיו יתשלפה
 ימ ןב לואש וילא רמאיו | ודיב יתשלפה שארו 8
 ! ימחלה תיב ישי ךדבע ןב דוד רמאיו רענה התא *

0 

 הרשקנ ןתנוהי שפנו לוָאש לא רבדל ותלככ יהיו
 לואש והחקיו : ושפנכ ןתנוה' ובהאיו דוד שפנב 2

 12 (כ 9. 106 35: אי

 שתא םשיו לחנה ןמ וכינבא יקלח קדשמח ול
 שגיו ודיב ועלקו טוקליבו ול רשא זכיערה ילכב
 41 לא ברקו ךלה יתשלפה ךליו  !יתשלפה כא
 42 יתשלפה טביו =! וינפל קדנצה תושנ שיאהו דוד
 זכע ינטדאו רענ היה יכ והזביו דוד תא קדאריו
 41 בלכה דוד לרא יתשלפה רמאיו ! הדארמ קדפי
 יתשלפה ללקיו תולקמב ילא אב קרתא יכ יכנא
 44 הכל דוד לא יתשלפה רמאיו :ויהלאב דוד תא
 תמהבלו סכימשה  ףועל ךרשב קרא קדנתאו ילא
 45 ילא אב התא יתשלפה לא דוד רמאיו ! הדשה
 הוהי שכשב ךילא אב יכנאו ןודיכבו תינחבו ברחב
 ! קרפרח רשא "לארשי ץרוכרעמ יהלא  זרואבצ
 46 יתרסהו ךיתכהו ידיב קדוהי ךרגפי דזה כויה
 שיתשלפ ;דנחמ רגפ יתתנו ךילעמ ךשאר זרא
 לכ ועדיו ץראה תיחלו שימשה ףועל הזה סויה
 47 להקה לכ ועדיו : לארשיל שכיהלא שי יכ ץראה
 הוהיל יכ הוהי עישוהי תינחבו ברחב אל יכ הזה
 48 זכק יכ קריהו | : ונדיב םככתא ןתנו הדמחלמה
 דוד רהמיו דוד תרארקל ברקיו ךליו יתשלפה
 49 דוד חלשיו !  יתשלפה זרארקל קדכרעמה ץריו
 = תא ךיו עלקיו ןבא סכשמ חקיו ילכה לא ודי תא
 לע לפיו וחצמב ןבאה עבטתו וחצמ לא יתשלפה

 ליב 1-0 ם 00 א

 יתשלפח - - ןבאבו , 84. | ןבאבו --ו , 145. | תרא -- לא 4
 והתימיו 1, 4, 16. 23, 30, 70, 80; 03, 112, 11, ,,2

 187,224: 246, 260, 251, 252, 252, 270, 282, 614 ; קצ1נתוס 4

 50, 51. הרעתמ -- (13) - - והתמיו 00. 4* 4

 51. דומעיו 112. לא -- לע 30, 70, 80, 96 -- תא 8%.  ףלשיו

 71. | והתמיו 0 -- והתתומיו 3,112, 155, 614 -- והיתתמיו
 תורכיו קזומס 168. | רא 2", 1. - וארי-- תרא ואריו 2.

 :ביתשלפ 1%5. ' םכרבג לז 154, 240 =- םכירובנ יד2 מ
 תב של 1900 90 ל 6

 52. ומוקיו 70, 93: 172 73 200. עירי 60, 70, 0

79 ,253 ,224 ,210 ,10% ,182 :175 ,174 :158 ,155 ,150 ,112 93 

 260, 262, 264, 664: קוס 2,128. | םביתשלפ 224.
 ךאב יז, 2: 4, 70 85, 80. 128, 150, 172, 1714, 7

 -224, 240: 253, 27. 260, 264, 270, 282, 283 -- הכאוב 198, 7.

 ירעש דעו -- ירעשו ז. דעו :", לז.  ירעש --י.172. | וללפיו
 187,224. | םביתשלפ , 158. | ךרדב \ 864 -- ב , 198. | דעו 2"

 -- 1 0 ב

 53. ובושיו 96, 112, 174-  קולדמ 4,112,1ז4,176, 240, 7
 260, 264: קוגנתס 168. | וסושיו 112 -- והסשיו 1. תא

 תב ב ל

 54. והאיביו 2, 30, 0 כ 6 112, ,,,

2 ,202 ,260 ,257 ,257 ,224,240 ,210 ,187 ,172,174 ,158 :154 

 271, 282,283, 284, 614; קעותוס 168 ; [סזז6 128 --- ןא'ביו 1.

 םכלשורי תא 182 -- םכילשורי 96. 7. וילב -- וילכ לכ 174.
 55. אצי דוד תא לואש תוארכו 5 257. | לואש -- לואש דוד 1.
 אצוי 2, 80, 06) 112, 113, 174, 252, 262, 271, 270, 282, 283, 2

 286. | הז-- הז תא 182.  רנבא 2", 1,145.  ךלמה קוס יח
 ךלמה 17. | םבא -- םכא ינדא 89. יתעדי -- יתעדי יא 6.
 55,596. רמאיו ----- רנבא , 7. 56. לאש -- אנ לאש 4.

 57. בושנו -- בושבו לואש תוארכו לס -- בושְבו 1, 8%, 112,172,
 249 253, 260, 262, 270; 066 80,176. דוד --וילא םטתס 4.

 רנבא ותא חקיו , 4. ותוא 112 +. והאיביו 1, 2, 2
 70, 1, ,,,ןן,,,' +, 7

 195: 224, 246, 240, 252, 2%3, 27, 260, 264; קעותוס 168 ; [סע6

 128.  לואש -- לארשי 30. | יתשלפה -- רנבא 6.

 58. לואש , 70. = רענה התא ימ ןב ₪ק.14% 2. התא -ה ,
 182. דוד , 71 +- לואש לא דוד 1.

 1. ותולככ 70, 112: 154: 155; 172, 174, 2ף7 -= תלכב 4.
 שפנו לואש לא 02.14 154.  לואש -- ןב לואש 9. | ןתנוהי \*
 --ה .30-- 28 96.  הרשקנ -- הרושק לז. | ובחאיו -- והבהאיו'
0 ,240 ,227 ,220 ,224 ,182 ,176 ,150 ;9 :96 :93 :89 :85 :71 

 250, 251: 253: 257, 264, 270, 271 4, 282, 6ף 'ק ; קעצותוס

 זו, ךסז ; (0766 111,128,1ף4 -- הבהאיו 4 ושפנב 6.

 260, 264.  הלאב , 34.  יתסנ 264, 614 -- 'תיסינ
 תבריסיו 2, 3216, 10, 70, 71, 80, 112, 128, 150, 155, 174,

 182,195: 253, 260 : קונוס 4

 גס: הקו - - דוד הקו 546.  ןל 1" 282. "יקולח
.4 ,260 ,7 :85,90,112,111,150,174,182,224,2%3 

 שכינבא , 16. | ןמ 58 40. לחנה -- םכחלה 16. | םבתוא 12
 ב, 102,112, 174. 264, 271, 779,282, 283, 284,286. | םביעורה
 70,96,112,150,174: 250 טוקליבו -- ול רשא טוקליבו 20

 -- טוקליבו ז ףס -- טולקיבו 1. ועלקו -- עלקו 6. לא --תא 240.

 41. יתשלפה -- יתשלפה לא 7. ךלוה 2 לו וקו

 174 195: 253: 204, 270 -- ךולח 182,96,15%. | ברקו -- ברקיו
 71,182.  אשונ 174.  הנצה -- ךלה הניצה 149 -- ךלה הנצה 6.
 2. 0. ל: "יהאהה = ד 50 תא 0 ינו
 1 -- ינומדאו 93: 99: 154 155 174, 182, 210, 224; קנס 4

 הארמ =- םכיניע 128, 224 : קונתגס 23: םטח6 4.

 43. התא -- אתא ספ. | אב ;187. | ללקיו -- וללקיו לד.
 דוד תא יתשלפה ₪ יתשלפה תא דוד 96. תא קעמס לא ;.

 44 יתשילפה 1%4 -- , 257. דוד לא \ 95 לא - תא 8%4--

 לאא 96. | הדשה -- הרשה ץראה 23,71 --ץראה 90
1 ,614 ,601 ,260 ,198 ,176 .160 2,,,,, ,96 

 4. 60 לפס. | אב 1 לא קס דיבוק
 ךילא -- 99. | תואבצ \ 89. | ?רכרועמ 96,158, 187, 4

 ףשא , 1.
 46. הזה ,\ 614- ךרגפי -- ךריגפי 182 -- ךרגסו קוותוס 1.
 ךיתכהו -- * \ 4 -- ךיתיכהו 1, 2, 3, 16, 21, 10, 60, 70, 71, 84,

10 ,1 .94 ,93 ,80 

 172. 174: 175, 182, 195, 224, 24, 250, 251, 270, 014 ; קונוס 2

 -- ךתיכהו 22, 67, 90, 09, 100, 134 4 1602, 2

 210, 242, 246, 252, 2%4,262,271.  יתרפהו-- יתוריפהו 22

 149, 174, 246 -- יתריסהו 2, 16, 23: 30, 60, 67, 71, 84, 85:

7 , ,1 +,,,,,,ָ ,99 ,96 ,0 > 

 260, 264: קזנומס 168 -- יתורפהו 154. | ךישאר 1. רגפ.--

 רגפ תא 90,96 : קוגתס 82. | םכויה 2", 240. | ץראה לכ ועדיו
 614.  ץראה לכ | 84. שי , 70. | םביהלאא ז.  לארשיב

 96, 154 גתגזק. 240, 252, 253, 257, 260 ; קצותס 4, 4

 47. ברחב , 1. | עישוהי -- ה ,\ דס -- עשוהי 71,182. = ונידיב
6 ,, ,144,150 ,16,30.70,71,93,96,112 

 224, 246, 2ף60, 261, 2%3, 200, 264, 288, 1.

 48. יתשלפה -- ה ,96.. | תארקל 1"-- א ,96. | יתשלפה -
 יתשלפא 4.

 49. תא 1%-- לא 270 -- ,70.  ילכה -- ילכאה 189. תא
 182. | וחצמ לא -- וחצמב 250 -- וחצמ לא צמב 198. | לא ?"

 -- לע 174. | ןבאה .1 --ןבאה תא 4. לופיו 1.

 50. יתשלפה ןמ -- יתשלפב 1ף0. | יתשלפה 1%-- ה ,6.



 (2 ב. 1. 3

 יהיו : םכעה ינפל אביו אציו ףלא רש ול והמשיו 4
 לואש אריו = :ומע והיו ליפשמ וכרד לכל דוד 5
 לארשי לכו + וינפמ רגיו דאמ ליכשמ אוה רשא 6

 ! שכהינפל אבו אצוי אוה יכ דוד תא בהא הדוהיו
 ברמ קדלודגה יתב קדנה דוד ירא לואש רמאיו 7

 שכחלהו ליח ןבל יל היה ךא השאל ךל ןתא התא
 יהתו וב ידי יהת לא רמא לואשו הוהי תומחלמ

 יכנא ימ לואש לא דוד רמאיו :םכיתשלפ די וב 8

 ןתח קריהא יכ ללארשיב יבא תרחפשמ ייח ימו

 דודל לואש תב ברמ תא תת תעב יהיו :ךלמל 9

 בהאתו ! השאל יתלחמה לאירדעל הנתנ איהו 20

 רבדה רשיו לואשל ודגיו דוד תא לואש תב לכימ

 שקומל ול יהתו ול הננתא לואש רמאיו : ויניעב 21

 דוד לא לואש רמאיו שכיתשלפ די וב יהתו

 זרא יואש וצו !םכעה יב ןתחתת םיתשב 2

 ךב ץפח קדנה רמאל טלב דוד ללא ורבד ודבע

 ! ךלמב ןתחתה התעו ךובהא וידבע לכו ךלמה

 הלאה סכירבדה תא דוד ינזאב לואש ידבע ורבדיו

 יכנאו ךלמב ןתחתה ככיניעב הלקנה דוד רמאיו

 רמאל ול 'לואש ידבע ודגו = : קרלקנו שר שיא 4

 קדכ לואש רמאיו !דוד רבד קרלאה םשירבדכ 25

20 

6 0 

 ז2. אריו ז, 4, 71, 82, 80, 00, 112, 178, 182, 187, 195, 2

 251: 251: 257, 260, 264: קווומס 2,114.  ינפלמ 01 240 --ל

/ 6,000 ,1 

 13. והריסיו 20, קס, 71, 80, 96, 112, 140, 174, 2, 187, 6

 249: 253: 257: 260, 2604, 664; תטתס 4. והמישיו 1, 0

 ף96,112,113,174,182,187, 224, 2%7 -- והימשיו קוס יורש מש

 רשל 24 ו 7. ףלא - ףלאה 1.30: 03 ' קזגמנס 4.

 14. לכל -- לכב 96, 150, 174, 225, 246. 6 6%1 ; קענותס

 שב --לב הספ || ברד קס תש 0 דם 4
,0 (4 271 ,264 6 ,257 ,251,252 ,280 ,240 ,240 ,176,226 

 659 ק : קענתגס 2, -

 15. רשא -- רשא תא 197. | דאמ \ 89. רנו -- ארו ל.
 16. לכו -- לכו אאא 134.  בהוא 71. 91.112,113.174. | אצי

,204 ,200 ,257 10% ,182 ,150 ,128 ,82 ,70 ,30 ,1 

 17. הלדגה 1,2, 71, 82, 84, 95,100 158,172, 182,187,

 ברימ 70, 96: 200

 ןתא -- הנתא 150. | יל , 4
 זרמחלמ 1, 4, 93; 144, 249, 4.

 ידי יהת לא טק. 14 0.

 18. ימו גטמס המו 614. = תחפשמ -- תחפשמו 5 9
 -- תיב תחפשמ 187. | יבא ; לז.  לארשיב -- ב , ל

 זס תת ו ברימ 96, 150

 דודל -- דוד לא 2: 1086 17%. | איהו -- אוהו ז0ז. | לאירדעל --
 יג --- לאירועל 93.96.1823 קנמס 249 ; תטת6 14% -- לעירדעל

 התוא 112, 270 4

 םכחלהו -- שכחלהל 4
 רמא -- ובלב רמא 3.

 קתותס 99. | יתלוחמה 70, 71, 3, 96, 112, 174, 182,

 20. רב \ 17ז. | דוד תא -- דודל 150, קומוס 96 -- דוד לא
 קתומס 2. ודיני 2, 30, 70, 80, 933 1 ו

7 ,253 ,2%2 ,251 ,250 ;240 ,210 ,105 ,187 ,174,182 ,58,172 1 
 270, 271, 282, 284, 288 1'ַ; קזומס 82,168. רשיי) 2, 2 23: 0

5 102 90 ,93 :85 ,84 ,82 

 172, 2 ל 252: 257: 260, 4; 271

 200, 61, 4. רבדה , 90, 174 -- 215

 21. ןל ז" עא השאל ןל ף0. ול יהתו ל 6.
 רמאיו 25-- רמאיוא 96. | יב , 70 -- ל 3.

 22. ז"ךא -- לא 96,271 4, 4 וידבע 1, 2, 4, 23, 10,

2 ,174,17%,176 ,150 ,149 ,114 ,101,112,113 ,93 ;89 :89 :71 

,262 ,260 ,267 ,2%3 ,251 ,250 ,24 ,246 ,240 ,227 ,225 ,224 ,210 
 264, 271 4, 279, 282, 29ָב, 284, 250, 05)'ק : קתומס 82,

 ורבד , 178 -- ורבדו 614. | טאלב 30: 67, 82, 0, 101, 227, 22:

 תגמס 128. | ךלמה ךב ץפח ₪ ךב ץפח ךלמה 226. | ץפח , 4.
 ךב 016 9 82.  ךובהא -- ב טק. 85 ספ. ןתחתה -- ןתחתת

 257, קונוס 1.

 23. ינזואב 6.
 שככינעב 76.

 ןתחתהא 128. -

 רו 2.
 */ וי זמ

 דוד 1% -- דוד לואש לז. | דוד רמאיו ,
 ןתחתה -- ןתחתהל 89 14%, 160, 187, 246 ---

 ךלמב -- ךלמה 226. | שיא , 96, 187, 4

1) 5 

| 105: 249: 203: 2872200, 202, 2. 

 ויפלאב 2

 600 ב. 1.

 3 תרכיו : ויבא תיב בושל ונתנ אלו אוהה שכויב
 4 טשפתיו : ושפנכ ותא ותבהאב תירב דודו ןתנוהי
 וידמו דודל והנתיו וילע רשא ליעמה תא ןתנוהי
 5 לכב דוד אציו :ורגח דעו ותשק דעו וברח דעו
 'כע ירואש והמשיו ריבשי לרואש ונחלשי רשא
 יניעב זשכגו שכעה לכ יניעב בטייו המחלמה ישנא
 6 זרוכהמ דוד בושב זשאובב יהיו = : לואש ידבע
 לארשי ירע לכמ שכישנה הנאצתו יתשלפה זרא
 סכיפתב ךלמה ללואש תרארקל זרולחמהו רושל
 תוקחשמה זכישנה הנינעתו =! טכישלשבו החחמשב
 ופלאב לואש קדכה ןרמאתו

 : ויתבברב דודו
 8 רטאיו הזה רבדה ויניעב עריו דאמ לואשל רחיו
 ךא ול דועו םכיפלאה ונתנ ילו תובבר דודל ונתנ
 9 אוהה זכויהמ דוד תא ןוע לואש יהיו : הכולמה
 זס הער םשכיהלא חור חלצתו תרחממ יהיו : האלהו
 ודיב ןגנמ דודו תיבה ךותב אבנתיו ילואש 'רא
 1ַז תא לואש לטיו : לואש דיב תינחהו םכויב כויכ
 וינפמ דוד בסיו ריקבו דודב הכא רמאיו תינחה
 ז2 קרוהי היה יכ דוד ינפלמ לואש אריו : שכימעפ
 13 ומעמ רואש והרפיו : רפ 'לואש זשעמו ומע
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 ! תצוה קדלח רמאתו דוד עזרא תחקל שכיכאלמ
 דוד תרא תרוארל םכיכאלמה זרא לואש חלשיו
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 ; תאבחנו רתסב תבשיו רקבב אנ רמשה התעו
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 ןתנוהי ינפל רמאיו אביו המרב תיונמ דוד חרביו

 יכ ךיבא ינפל יתאטח המו ינוע המ יתישע המ
 תומת אל הלילח ול רמאיו +ישפנ תא שקבמ 2

 אלו ןטק רבד .וא לודג רבד יבא השע ול קדנה
 רבדה תא ינממ יבא ריתסי עודמו ינזא תא הלגי

 עדי עדי רמאיו דוד דוע עבשו | ! תאז ןיא הזה 3
 תראז עד' לא רמאיו ךיניעב ןח יתאצמ יכ ךיבא

 יכ ךשפנ יחו קדוהי יח םכלואו בצעי ןפ ןתנוהי -

 דוד לא ןתנוהי רמאיו ! תומה ןיבו יניב עשפכ 4

 לא דוד רמאיו :! ךל השעאו ךשפנ רמאת קרמ
 םשע בשא בשי יכנאו רחמ שדח ;דנה ןתנוהי
 דע קרדשב יתרתסנו ינתחלשו רוכאל ךלמה

 תרמאו ךיבא ינדקפי דקפ שא ! תישלשה ברעה 6

 יכ וריע זפחל תיב ץורל דוד ינממ לאשנ לאשנ

 רמאי הכ שא : החפשמה לכל וכש םכימיה חבז ל
 יכ עד ול הרחי קררח שאו ךדבעל סכולש בוט

 יכ ךדבע לע דפח תישעו : ומעמ הערה התלכ 8

 יב שי זכאו ךמע ךדבע תא תאבה הוה' תירבב

 ! ינאיבת קדרז קדמל ךיבא דעו התא ינתימה ןוע
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 בגל תאזאו 2 6-2

 רטאתו טלמיו יביא תרא יחלשתו ינתימר קדככ
 קדמל ינחלש ילא רמא וה "לואש ירא דרכי!
 18 ללאומש לא ביו טלמיו חרב דודו + ךתימא
 ךליו לואש ול השע רשא לכ תא ול דגיו התמרה
 19 רמאל לואשל דגיו \ : תיונב ובשיו לאומשו אוה
 20 סכיכאלמ לואש חלשיו ! המרב תיונב דוד הנה

 שכיאיבנה תרקהל קרא תורן דוד תרא זרחקל

 יכאלמ לע יהתו שכהילע בצנ דמע לאומשו שכיאבנ
 21 ודגו :! קרמה כג ואבנתיו שםיהלא חור "רואש
 שכג ואבנתיו שכירחא םכיכאלמ חלשיו ירואשל
 ואבנתיו סכישלש שכיכאלמ חלשיו לואש ףסיו המה
 22 רוב דע אביו התמרה אוה םג ךליו !המה םג

 לאומש קרפיא רמאיו לאשיו וכשב רשא לודגה
 24 לא זכש ךליו : המרב ;ריונב הנה רמאיו דודו
 ךליו זכיהלא חור אוה םכג וילע יהתו המרב תיונ
 24 טשפיו : קדמרב זריונב ואב דע תצבנתיו ךולה
 לאומש ינפל וה כג אבנתיו וידגב וה שםג
 ןכ לע קדלילה לכו תווהה שכויה לכ שכרע לפיו
 ! שכאיבנב לואש שכגה ורמאי
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 4 -- 006 70 --) טק. 145 300,428 -- , 590. | השע -- השעי

(6 206 ,176 ,175% ,174 ,155,168 ,150 ,149 ,112 .59 ,85 :1,4,71 

10 ,44 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ;252 ,251 ,250 ,249 ,240 

.7 ,474 :461 ,452 :431,451 :421 ,396 ,375 ,366 ,350 ,310 ,309 
,575 570 :562 ;549 :541 ,531 ,526 ,524 :519 :514 :505 ,490 

 584: 587: 590: 616, 659 'ק ; קננתתס 128, 154, 20%, 246, 2 20

 356: 399: 405: 531: 543 : 10115 227,428 ; םטתס 476--- השעא 2,
 12. ןוסק 1נ2,128,144,174, 195, 2%1, 283 : קצוגספ

 תרא 1" 614. - ינזא קנס ינוא 96. | עדמו .

 3. רמאיו 1" \ 84. = עדי 1%--עודי 03, 112, 150, 224, 5970, 21.

 281, 284,286: קתותס 82. | עדי 27-- עדת 4. יבא , 0.

 לא < אל 40. | תראו 160 -- 0.180 84. | עשפב -- עשפב 4

 -- עספכ ינוב == נב

 4. דוד לא ; 30.  רמאת -- לאשת 10. השעאו --ו 89 6%
 זנ

 5. רמאיו -- ול רמאיו קס. = ןתנוהי -- ןתניהי 283. = בושי 21
 לכאל 1, 2: 33 4: 30, 71, 82, 85, 80 0. 4% + 8

3% ,2857 ,2%4 :253 2 ,224 ;210 ,195 ,187 ,182 ,176 ,175 ,172 

 262, 204, 270, 614, 664. | יתרסנו 1 -- ינתרתסנו 187, !סז66 .
 תישילשה 1, 2; 23, 30, 70, 82, 85, 8, 6, 100 4 5%

 172,176, 182,187, 224, 246, 253, 2%7, 260, 264; קזנתס 128 --

 ישילשה ף3 -- תרשילשה

 6. דקפ , 240 -- דוקפ 71,253. | ינידקפי 154. | תרמאו -- ת 2

 93.  לאשנ :"-- לואשנ 112.  ינממ 2.188 173.  ינממ דוד
 ₪ ץורל קונתגס ץרל 82 -- דע ץורל 1 240 271 8, 283 4

 -- "ץורל 79-
 7. םכא -- םבאו 159, 187, 253, 27, 260 ; קזו!תוס 70 -- 'כ 1.

 בוט , 253. | הרח -- הרח הכ וגס --ורח 14 תוזַא. | ול 4.
 יכ התלכ < 187. | ומעמ -- ותאמ + ,

 8. התישעו 253, 260, 264. | לע -- שכע 14,182 ; תותס 84-
 לא 400. יכ פג זוג.  תאיבה 89 -- התאבה 19%. תא ,

 םכאו - 14 249.  'ב,187.  ינתימה -- ינתמה 144 -- ינתימהו
 ו 60 ; קזותגס 168 ; (סזו6 130 ---ינתימת 6. המל -- המל איבת 70.

 6 צ

 םביאיבנב 1, 3, 4, 22, 23, 2 ּט

 -- ינתימיר 267,260. | י'חלשתו --* (טק.145 71. - יביא 2
 וג.  רמאתו -- רמאה 252. | לואש 2"--|, 3.  'לא,224--
 5.30 -- ל ינחלש םטמ6 יניחלש 168 -- ינחלש לואש

 14%. - המל 2%-- המלו קס. | ךתימא --י ,
 19. השע -- ע קס ל 1%0. | אוה -- דוד 650 2. תיונב
 = ו א 99 22 -רוונב 90, 94, 101, 112, 172: 277. 270:
 284, 286, 288, 659 1, 664 -- תוינב 1, 70, 71, 85: 93,149. 0%
0 ,257 :25 ,251 ,250 ,240 ,246 ,227 ,226 ,224 ,210 ,195 174 

 270, 659 'ק : קזנתס 2, 2 128 ; (סזז6 82, 99 -- תויונב 4

 19. דגויו 2 דוד , 93 --דוד אב תריונב -- זרוונב
 ף0, 94.זסז, 173: םטתס 99 --רוינב 1, 70 1 85,

200 ,260 570 ,253 ,251 ,250 :240 ,246 ,226 ,224 ,174 ,150 ,140 
 271 8, 699 'ק : 106 2. המרב -- ב ,4.

 20. רוד , 30. = אריו -- ואריו 182 -- הנהו אריו 23. | רקהל
 -- ה 8. = םכיאיבנה -- ה , 253 -- םביאבנה 94, 176 -- םבאיבנה
 9% -- םכיאיבנה תא 71. | לאומשו -- ו 2" קממס ל 1. | דמוע
 פָב,112,240.  בצינ ָ-.- | לע --ילע 154. | םביהלא -- הוהי 249.'

 20-- 22. ובשב - - ( 46) - - םכיבאלמ טק. 4"
 21. (20ת1. 21 6% 22 (18ת1200 0. ודיבו 1, 2, 82, 895, 5
,+ ,155 ,154 ,150 ,149 :113 ,112 6 
 187, 246, 240 260, 251, 252, 251: 2572 0% 288 1'; קתנמס 4

 תביכאלמ חלשיו לואשל [טק.ז8. 17%. = ואבנתיו 1-1.
 ףסיו -- ףסויו 96, 102, 112, 113, 150 -- ףסאיו 1. םבישלש טק.
 130. 2-- םבישילש 40, 112, 149, 150, 174, 224, 251. | ואבנתיו 2"

 5 ו ו המה ה- -.(6) | - ףסמ 11 2
 קו 22 הוה -- (2) - - הלשיו ממ דא 2.

 22. ובשב -- הכשב 150 -- ו [גק.186 96,128. = לאשיו ,
 210. - רמאיו - - הפיא , ף0. | הפיא -- אפיא 174. = תיונב --
 ו , 253, 260 -- תויונב 93 -- זרוינב 1, לס, 1 85, ,
 174,199: 226, 240, 260, 251, 2% 659'ק : קתנתס 2,128:

 40706 82 -- 1))!נב המרב , 168 -- המרב םבש 7.

 23. 0. 155. ךליו 58 לס.  המרב תיונ לא םכש טק.
 זו2 לא ,178. | תרונ -- תויונ ף3 -- תוונ זקָּב : קוגתס 128 ;
 +סז6 82 -- ת"רוינ 1, 2, 67, 70, 85, 90, 100, 102, 139: 144, 0%
7 :253 ,251 ,250 ,240 .246 ,240 :227 ,224 ,195 ,174 ;154,168 
 260, 270, 659 23 קנוומס 114,158. | אוה --יהתו 112. | ךולה
 -- ו. 42 30, 70 522 2 168, 187, 210, 2%7, 260, 262, 4.
 דע ₪2.145 ף0. | תיונב -- יו 5.136 82 -- תוינב ז, 79 2
0 ,257 ,253 ,251 ,250 ,227 ,226 ,225 ,195 ,174 ,112,140,150 

 270, 271 3, 6597: קחנתס 2,128: (סעפ 154 -- תוונב -

 המהב ₪616 1. 23, 24. אבנתיו -- (7) - - דע ,1.

 24. סשפיו (טק.ז8% 112 -- טשפתיו 102,153. - וידגב -- רא
 וידגב 270 -- , 14%. | אוה - - וידגב , 84,614. | לאומש -- לואש
 1 =- םביהלא 4 לופיו 4 םכורע 2, 70, 84, 80, 9,101
 112,140,150,154,174,176,182, 253, 257, 260, 264, 28 : קנווס
 82,129,168.  םבוה ,70--1,282.  םכגה -.--- אוהה טק.

 12 102. לאש 1
 ל 82, 84, 85,099: 90: 93:94: 2 992 1 57
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 ךל רענה תא חלשא הנהו : הרטמל יל חלשל 21
 קדנה רענל רמא רמא םשכא םשיצחה זרא תנצמ

 ךל זכולש יכ ;ראבו ונחק קדנהו ךממ שיצחה =
 הנה שכללעל רמא הכ שאו : הוהי יח רבה ןיאו 2
 רבדהו : הוהי ךחלש יכ ךל האלהו ךממ םכיצחה 1

 דע ךניבו יניב הוהי הנה התאו ינא ונרבד רשא
 בשיו שדחה יהיו קרדשב דוד רתסיו : שכלוע 4
 ובשומ לע ךלמה בשיו : לוכאל שפחלה לע ךלמה 5

 בשיו ןתנוהי שכקיו ריקה בשומ לא סכעפב זכעפכ
 רבד אלו : דוד שוקמ דקפיו לואש דצמ רנבא 6

 אוה הרקמ רמא יכ אוהה שויב קדמואט 'לואש
 תררחממ יהיו ! רוהט צל יכ אוה רוהט יתלב

 לא לואש רמאיו דוד כוקמ דקפיו ינשה שדחה

 זכג לומת כג ישי ןב אב אל עודמ ונב ןתנוהי

 לאשנ לואש תא ןתנוה' ןעיו : םפחלה לא ופויה 8

 ינחלש רמאיו ! כחל תיב דע ידמעמ דוד לאשנ 0

 יחא יל הוצ אוהו ריעב ונל החפשמ חבז יכ אנ

 האראו אנ הטלמא ךיניעב ןח יתאצמ שא התעו

 רחיו :ךלמה ןחלש לא אב אל ןכ לע יחא תא 0

 תרודרמה תוענ ןב ול רמאיו ןתנוהיב ללואש ףא

 ךתשבל ישי ןבל קרתא רחב יכ יתעדי תצולה

27 

 .6 46 ₪ 8 ג אז

 9 יכ עדא עדי פא יכ ךל קרלילח ןתנוהי רמאיו
 התא אלו ךילע אובל יבא שעמ הערה ;דתלכ
 נס וא יל דיג: ימ ןתנוהי לא דוד רמאיו : ךל דיגא
 זז דוד לא ןתנוהי רמאיו ! קרשק ךיבא ךנעי קדמ
 12 רמאיו : הדשה םכהינש ואציו הדשה אצנו הכל
 תא רקחא יכ לארשי יהלא הוהי דוד לא ןתנוהי
 אלו דוד לא בוט הנהו תישלשה רחמ תעכ יבא
 13 זרשעי הכ :ךנזא זרא יתילגו ךילא חלשא זא
 תרא יבא לא בטיי יכ ףיסי קדכו ןתנוהיל קדוהי
 תרכלהו ךיתחלשו ךנזא תא יתילגו ךילע הערה
 ! יבא שפע ץדיה רשאכ ךמע ?דוהי יהיו םשכולשל

 14 הוהי דסח ידמע השעת אלו יח ינדוע כא אלו
 15 יתיב שכעמ ךדסח תא תירכת אלו : תומא אלו
 שיא דוד יביא תא הוהי תרכהב אלו כלוע, דע
 16 דוד תיב שכע ןתנוהי תרכיו + המדאה ינפ לעמ

 17 עיבשהל ןתנוהי ףסויו : דוד יביא דימ הוהי שקבו
 : ובהא ושפנ תבהא יכ ותא ותבהאב דוד זרא
 18 דקפי יכ ערדקפנו שדח רחמ ןתנוהי ול רמאיו
 1) וכוקמה לא תאבו דאמ דרת תשלשו + ךבשומ
 לצא תרבשיו השעמה םשכוב שש תררתסנ רשא
 20 קררוא הדצ שיצחה תשלש ינאו : לזאה ןבאה

 7 ג ₪ 20 א 4.

 20, ינאו --אנאו 150. | הרא 1,2:1.4, 18, 70 99 60

 1 54, 170, 187, 210, 226, 244, 253, 257, 260,270 ; קזותס 168 --

 הדא 4 /

 21. ענה =- לענה םשישחה גזג. | תרא 27 80 ה

 םכיצחה , 4 םכא -- םכאו 187, 4 רמא ז"-- רומא 19

 50,112,1%0.  רענל רמא ₪ק.1485 102. | ךמא 2"-- רמאי 0

 150 -- רמוא 112. | םכיצחה 27-- םכ 257. | האובו 2

 110,112,1%0,178,1ֶפ,210 4 ןיאו -- ו . 76 93 6%

 100, 159, 224, 4- הוהי יח , 6. .

 22. רמוא 112,113 -- רמאי 5. םכלעל -- םכלעה לא 15%%--

 רענל 151,242. = םכיצחה -- םכ , 23,101, 253, 2%7 -- םביציחה
 149. - האלהו -- א טק. 14" 4

 23. הנה -- הנהו לג. | ינב 260 264. | ךיניבו 6
 24. דוד , 89. | שדוחה 284 -- םכויה 177. | לע --לא 4%

,246 ,227 ,226 ,224 ,182 ,172 ,170 :93 ,80 :85 ,84 :60 ,30 
 250: 2%1,270, 271 4, 288, 602, 659 'ק ; קז1תנס 6014 -- ע

 2,128.  לכאל 1, 2, 3, 4: 30, 50, 70, 76, 80, 82, 83, 55,
151 ,110 ,116 ,134 ,128 ,125 2 ,100 

,257 ,252 ,224 :106 ,105 ,187,101 ,182 ,177 ;176 ,174 ,172 

4 ,294 ,22 ,286 ,284 ,283 ,282 279 8% 264,270 

 24,25. לא -- (15) - - רתפיו טק. 1
 2%. לע -- לא 244.  ובשמ 80,100,12%.  םכעפב 58 244-

 םכעפב 109 14 ןתנוהי םכקיו , 6. רצמ =- דצב

 26. הרקמ -- הרקמ יתלב לס. | אל יכ טק. זג8 זז
 27. תררחממ -- תרחמ 76. שדוחה ינישה 6

 -- אינשה 90. - לואש , 8,1ָ. | ןתנו 19 -- ה,96 --ב
 0.18. 2 ונב ,1- :

 28. 00. ; 96. | ןעיו -- רמאיו 244. = תא -- לא %
 100,150, 174, 187, 244, 260, 264 : (0116 102, לואש

 ויבא לואש 23, 70,100, 150,1%1,196, 204. | לאשנ 1"-- לואשנ <
.1064 ,18,995 

 28, 29. רמאיו - - (6) - - לאשנ קת." 4.

 29. אוהו -- א , 182.  התעו -- ו ,196. | םםא -- אנ םבא =

 92:244: תטמס 201. - ףךיניעב , 144 -- ךניעב 76. אנ הטלמא

 -- נחלש 253,257,260. | תא ;95,240. | ןחלוש 64
 30. ףא , זוז.  ונב ןתנויב 96 --ונב ןתנוהיב 5, 6

 244,249.  רמאי--י קעונמס 5 1. אלה 1: 2: 3: 4 21 3290

00 ,100 ,108 ,106 ,101 ,96 :95 :94 :93 ;0( ,80 ,85 ,84 :82 :76 

 150,111,12%, 151,154, 155: 158, 168) זל0, 172, 174,177, 2
 101, 224, 244, 246, 240, 2ף0, 251, 253, 267, 260, 264, 270. 1,

 282, 2833, 202, 204, 614 -- אלה 518 0. יב יתערי ,4.

 יתעדי -- זרעדי לס. התא רחב -- התא רחב התא 30. רחב

 -- רחוב 7ס,112,12% --[ד 0.246 134. | התא -- תא 27 -

 = תא 95. ןבל-- ןבב 177,182, 187, 244 ; קנננתס 252 ; (0צ56

 ךתשובל 70, 294. = תשובלו 7ס, 294. = תורע , 9 -- תפרח 4

 < ף. רמאיו קס ול רמאיו 112. = הלילה -- הלילח ךל 4
 ךל 1%--יל 271 4, 288. - עודי 150.  יכ 27-- םבא 4
 יבא -- ךיבא 4,70- | אבל 1, 2, 4, 30, 70.71: 85, 89 1
2000 7 :251 :249 ,105 ,111,128,149,168,172,174,182,187 

 204, 4 התוא 2.
 וס. ןתנו 56. יל ,182, 614 -- ימי 96 -- ול קוס 9.

 וא ;187. 7 המ --ימ 4, 0 ךיבא -- ך ,6
 גג. 00.70. | ןתני 80.96. הבל -- ךל 7.

 ואציו -- המש ואציו 90-
 12. לא ןתנוהי רמאיו טק. זג 130.  הוהי -- הוהי יח 560 --

 תוגזק. 400. יד 224. | לארשי -- תוטזָא. 800. עמוש היהי 7.
 רקחא -- רוקחא חא 150 -- רקחא תא 71 -- רוקחא ל 89: 2
 גז2. יבא תא 00.14: 82. | תעב , 82. | תרישלשה --י ,3
 -- תישילשה 1, 2, 23, 30, 70, 84. 80, 92. 6. 112 2

 182, 187, 246. 240, 250, 253, 264: קננתס 4. זא אלו תטמס
 הנהו 224.  זא ,128. | חלשא --א 0.346 128. | יתילגו--

 יתלגו ג -- יתיליגו 150 -- יתליגו לז. | תא 27-- לא
 ךינוא 23: 80, 155, 168,176, 182, 2 4%

 13. ןתנויל לג. = ףיפי -- ףיפוי הכו סו 190 -- ףיסוי +:
02 ,182 ,176 ,174 ,172 ,154 ,112 ,102 ,96 4 :99 ,84 :71 

 224, 240, 253 257, 260, 264, 284 : קונוס 111 ; (סצ06 128 --ףסוי
 160,601. | יבא לא בט" יכ ,128. | בטי 261 -- ביט" 2,
2,,,,,, ,149 :114 ,112 ,96 ,89 ,85 ,70 ,40 
2 ,270 ,264 ,260 7% ,253 ,252 ,250 ,240 ,228 ,227 ,224 :195 
 281: קזותמס זוג,168 -- ביטי ז-וא 1%, 99 - לא

 93:20. יתילגו ₪ יתליגו 71 -- יתיליגו 1ף0 -- י'תלגו 4.
 תא 168,2%.  ךנזוא 96 -- ךינזא 1, 80, 168, 174,182, 195, 2

 קנותוס - יהיו -- היהו 89 -- יהו 70.

 14. םםא -- םכע 6. ינדוע -- ) . 70 80 128, 187, 246 --

 ינידוע 240 -- !נירע 71 -- ונדע 150 -- ונדוע 252, 257,

 אלו 2---ל (0ק.185 40. | ידמע -- ד , 226. | תומא -- תומת 4.

 2: .רא ג" ל 0 'ידפה לוו אלו לי 15 תירפהב

4,,,, ,99.11 ,96 ,93 ,89 .84 :70 ;30 ,3 ,2 ,1 
2 ,264 ,200 ,267 ,250,252 ,240 ,224 ,182,198 ,176 :175 

 282, 281,286: קונוס 82,111,158 : (סה6 :סס -- רך טק,140 סס
 -- תרכהכ 155. תרא יביוא 112, 113,187,

 שיא , 9. ינפ , 253: 257: 0.
 16. זרורכיו 112 תיב םכע -- תא תירב 246 תוגז8.

 שקבו 0:6 שקביו 3. | דימ -- דיב ף3. | .יבםיוא +4
.41 260 ,2%7 ,246 ,174 

 17. ףסיו 1: 3, 30. 70, 84, 55, 8, 03, 144, 150,176, 195, 2

 < 253: 254: 257, 200 ; קזנמס 168. ותוא 3,264. ושפנ 513 -

 18. יתדקפנו 206. | ךבשומ --ו , 89 -- ךיבשומ 4

 19. לא --ילא 1. | תרבשוו -- תבשיו שו 154. = לצא -- לזא
 לצא 4. ןבאה -- ה ,\ 70, 257, 4.
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 לצאמ שק דודו אב רענה :!ריעה איבה ךל ול ןצ
 שכימעפ שלש וחתשיו קדצרא ויפאל לפיו בגנה
 דע והער קרא שיא וכביו והער תא שיא וקשיו

 זכולשל ךל דודל ןתנוהי רמאיו = ! לידגה דוד 2
 הוהי רמאל הוהי שכשב ונחנא ונינש ונעבשנ רשא

 : םשכלוע דע ךערז ןיבו יערז ןיבו ךניבו יניב היהי

 6 4 < אצז,

 קדבנ דוה אביו +: ריעה אב ןתנוהיו ךליו שכקיו :

 דוד תרארקל ךלמיחא דרחיו ןהכה ךלמיחא לא

 :ךתא ןיא שיאו ךדבל קרתא עודמ ול רמאיו

 רמאיו רבד ינוצ ךלמה ןהכה ךלמיחאל דוד רמאיו 3

 יכנא רשא רבדה תא המואמ עדי לא שיא ילא

 ללא יתעדו' פכירענה תראו ךתיוצ רשאו ךחלש

 ךדי תחת שי קרמ קרתעו : ינמלא יגלפ שכוקמ 4

 ןהכה ןעיו : אצמנה וא ידיב הנת שחל השמח 5

 יכ ידי תחת לא לח כחל ץיא רמאיו דוד זרא

 ךא םירענה ורמשנ שא שי שדק שחל שא

 5 0 א.

8 ,50% ,490 ,487 ,4986 ,483 :477 ,470 ,465 ,461 ,452 ,446 :431 
563 :553 :550 544 ,540 .516 :532 ,531 .526 :516 514 :513 

49 2 ,624 ,614 ,600 ,608 ,590 5% ,584 ,581 .580 .569 :567 

 659 'קכ 666 ; קנגתוס 82, 128,171, 105, 200, 252, 332, 1% 1%

 451: 521: 543: 545 549, 560, 618, 616, 642 ; 10100 11ג, 410 -

 איצחהה 42 וינודא לס,

 39. המואמ -- א , 182. | דודו ןתנוהי < ןתנוהיו דוד לס. | תא

. 7 

 ,ר תוהה רק תל 20 תא תם די לב

 תא 76. | ול :%--אל 80 איבה --' 1.2 0 0

1 12 ,101 ,06 :95 :3 :80 ,8% ,82 .76 :70 :60 

 130:139: 144, 150.154,155,158,170,172,174, 17%, 176, זִדָקַנ

,257 ,254 :252 4 227,240 ,226 ,210 ,178,181,182,105 

 294, 614 -- 538 אבה 100. | ריעה -- ר , 252 -- ריעה לא 20
 -- ריבה קעותגס 0.

 41. רענהו 80,100,136, 1%0,2440 קתנמס 70. | לופיו 15-

 ויפאל 8 40. | הצרא , 109. | בימעפ שלש וחתשיו , 196. שלש

 -- אשלש 144. = וכביו - - - וקשיו 196, 242. | תרא שיא וקשיו

 והער ,70. = והער תא -- והערל 1.
 יורה שיא 2"-- שיא ועבשיו -.

 לידנה --י , 4
 42. דודל -- דוד לא 93:151 -- .\199. - ונחנא , 90. | ונינש

 85.  ונחנא םכשב < 170. | רמאל -- תואבצ היהי , ₪5

 ךיניבו 89.93: 95. 102, 1089, 414 2 4 4

,257 ,250 :249 4 ,224 ,196 ,105 ,101 ,177 ,176 ,168,172:174 

 260: 264, 282, 202, 204: קננמס 2. ןיבו 1:--- ו

 וקער .- - בבי , 0

 תרא 2" 24

 1. ןתנוהיו -- ןתנוהי 10 -- ןתנוהיו דוד 70.
 44 200 6סותתתא(6 1תסוקוטת< 100 ס8קטו 8 8

 270: 655, 656, 67, ספ 8:]210 664. "7

 2. לא הבנ -- לא הבנ לא 102. | הבונ 3 257, 60

 264, 28. ול ;70. | שיאו --ו , 150 -- שיא ןיאו 5. ןיא , ץס
 -- שא 74 ךתא -- התא . י

 3. ךלמיחאל -- ךלמיחא לא 1%0. | ךלמה , ףס. | ינוצ -- יניוצ

 149 -- הוצ 224. לא 93. | שיא , 70. | ערי -- רבד עדי 201.

 רבדה תא -- רבדב 30. | רבדה -- הוה רבדה 84. = יכנא 52
 כא 226 - יב נק. 180. 1. ךחלוש 12 רשאו -- תאו

 רשא 4. ךיתיוצ 1, 4, 22, 40, 84, 80. 93, 96. 6

230 ,250 ,249 ,224 ,195 ,187 ,182 ,176 ,174 :173 :158 :155 

 257, 260, 264, 270, 282, 28, 286,614 ; קחנתס ז-

 יתעדוי -- ו \ 1: 85, 89, 128, 154, 172,178,182 ; קזותוס 1

 םכוקמה 257.  ינולפ 4, 30, 70, 84, 93, 96 99. 4
 149; 150:155:174.195, 224,251, 252, 2ףג,257,260,264: קזותס

 168. - ינומלא 4, 22, 70, 84, 90, 93, 96, 99,100,101,102,115)
229 2110 6 ,224 ,178 ,176 ,162 ,155 ,149 ,139 ,134 ,128 ,114 

 253: 257, 260, 264, 270,614: קזונתס 4

 4. שי המ -- שיה 227. | שי -- הפ שי

 5. דוד תא ,1%0. תא --לא 2%3.  ןיא רמאיו -- ברח רמאיו
 ןיא המלשב הפול אוה הלאה קמעב תיכה רשא יתשלפה תילנ

 לח -- יכ לוח 150 -- לוח 21, 70.8%, 89, 85

1 

 יכ 1% /

 65 אא.

 41. ישי ןב רשא בימיה לכ יכ :ךמא תורע תשבלו
 התעו ךתוכלמו קדתא ןוכת אל המדאה לע יח
 32 ןתנוהי ןעיו : אוה תומ ןב יכ ילא ותא חקו חלש
 : השע המ תמוי המל וילא רמאיו ויבא לואש תא

 33 ןתנוהי עדיו ותכהל וילע תינחה תא לואש לטיו
 34 זכקיו :דוד תא תימהל ויבא וכעמ איה הלכ יכ
 שויב לכא גלו ףא ירחב ןחלשה םשכעמ ןתנוהי
 ומלכה יכ דוד לא בצענ יכ כחל ינשה שדחה
 4% דעומל קרדשה ןתנוהי צצו רקבב יהיו + ויבא
 36 אנ אצמ ץר ורענל רמאיו | + ומע ןטק רענו דוד
 תנוהו ץר רענה קדרומ יכנא רשא זכיצחה תרא
 37 שוקמ דע רענה הוכו :ורבעהל יצחה קדרי
 רענה ירחא ןתנוהי ארקיו ןתנוהי הרי רשא יצחה
 38 ןתנוהי ארקיו : האלהו ךממ יצחה אולה רמאיו
 רענ טקליו דמעת ללא השוח הרהמ רענה ירחא
 49 צל רענהו |: וינדא לא אביו יצחה תא ןתנוהי
 ! רבדה זרא ועדי דודו ןתנוה: ךא קדמואמ עדי
 40 רמאיו ול רשא רענה לא וילכ זרא ןתנוהי ןתיו

 ד ג הז ₪ 2

 ןב -- ןבל ףפ. | ישי -- ' 2% קת. ז35 4-

 ןוכת -- ו \ 67,113, 175 : םטס

 ךתוכלמו -- ךתובלמ 84 -- ךיתוכלמו
 ילא -- םכשמ 176 תוגש.

 2 לכ -- אל 4

 ךתוכלמו - - אל טק. 14" 4

 128 -- ןוכית 70, 1501.

 95. | ותוא 70, 112, 264 -- 58 16-
 -- לאל :7ס. - תרומה 6.

 42. חרא -- לא ף3,100,111,250: קחותס 0.
 129. - וילא קנווס ויבא 128 -- ילא 0. |

 23. ותוכהל 70; 93; 95: 96. ...7

 ויבא - ו .

 187, 196. 244: 246: 249; 2% 33, 257, 260, 204, 284, 204. | איה --
 אוה 1.2: 3, 18, 60,959, 151, 172,195.251 2

 24. (001.(טק.13. 175. - םכעמ 6 לעמ זש2. - ]חלשה .
 7ס-- ןחלושה 112,150. = םבויב , 109,155. | שדחה 6 שדחב

 18%.  לישה 70,177. םכחל 109. דוד -- 8
 .197. = ויבא ומלכה יכ ; לס. = יב 2%-- כו 150. = ומילכה 9

,100 ,108 ,106 :9 96 :95 :93 :89 :85 :84 :83 ,60 ,50 ,40 
2 139,144,150,151,154,155.1559 :111,112,111,136 
4 ,257 ,251 249 ,244 ,224 ,210 ,106 175.7 

 264 270, 278 292, 2043 קנוומס 168, 252 -- ל טק. 14
 4 ויבא -- ויבא [רא 0.

 2%. 00. (טק.ז86 17%. | רקובב 284. | ןתנוה 19.  הדשה
 5 הנשה לע 187. - לוד 109.  ןומכק

 172,174, 251 : קונגס 5.
 46. 0. טק. 84- רמאיו -- ורמאיו 4 / ץר 1%-

 ץור 5 60, 70, 89, 3, 106, ,,,, 7

 177,196: 244: 294. | אוצמ 196. | תרא אנ ₪ק.345 7. אנ,

 155,244. | םביצחה -- ₪ \ 30 -- םכיציחה 260. | ינא 6.
 הרומ -- ו. 2 80, 85: 99: 99.113:175:227 : תטתמס 128. | רענהו

2240 ,108 ,101,106 ,150,151 ,96,110,136 5 ;99 ,80 ,76 ,2 

 244: 240: 257כ 200 294: 52 2 קצנזמס 780 1% 174

 הרוי 197. ץיצחה -- םכיצחה 206, 611, 618 ; קונוגגס 187 --- טק.
 1. 4 וריבעהל 1: 2: 4, 18, 10, 40, 50, 60, 70, 76, 80, 2

,111,112 ,110 ,10 ,108 ;99 ,96 952 :93 :89 .95 

,196 ,182 ,181 ,176,177,178 1,752 
 224 226, 244: 251, 253: 257, 260, 264, 24, 614: קצנותס 4

4 106 :168 :155 

 27. 00. ק.ז88 17%.  י'צחה 1%-- םכיצחה 350 : קזותס 4-
 הרי -- הדי 80, 0286 109. | ןתנוהי 1", 187. | ירחא , 0. אולה

59 ,8 ,82 ,80 ,76 ,67 ,50 30 :19 :4 22 12 - 93 
 ף6, 108, 10ֶפ,110) וז, וב, 128,136. 144. 140,150

1 :249 ,246 ,210,224 ,191 ,182 ,177 ,174 :173 ,169,170 
 253: 254: 257: 4)200,2. | י'צחה 2"-- םכיצחה 150,309. | ךממ
 .האלהו גס. 3 - 27: 38. רענה - - (7) - - רמאיו ,.

 18. 00ג. טק.248 זקס. | לא השוחה הרהמ טק. זג= 4
 דומעת 7ס,112,125,1%1. - םקליו -- טקליו ארק 196. | רענה

 151. ןתנוהי 2" 4. | תרא קתומס תראו 171 -- לא
 יצחה -- םכיצחה 1, 50, 56, 60, 70, 8%, 89. 93: זז
177,188 ,174,176 ,150,151,155,167,168,170 ,126,116 

0 ,249 ,246 ,244 ,240 ,237 ,226 ,218 ,214 ,212 ,210 ,200 ,199 
5 ,122 ,310 ,100 ,406 ,101 ,204 ,4. 271 ,264 ,260 ,263 ,2%1 

421 .405 ,396 :380 .379 :875 ,368 ,366 :353 :350 :342 .118 .429 



62. 1. 

 רמאיו | : ונקז לא וריר דרויו רעשה תותלד לע

 קדמל עגתשמ שיא וארת הנה וידבע לא שיכא |.
 םשכתאבה יכ ינא זכיעגשמ רסח : ילא ותא ואיבת 6

 : יתיב לא אבי הזה ילע עגתשהל הז תא

6 6.0. 1 

 ועמשיו שכלדע תרעמ לא טלמיו שכשמ דוד ךליו
 וצבקתיו :! המש ולא ודריו ויבא תיב לכו ויחא 2

 לכו אשנ ול רשא שיא לכו קוצמ שיא לכ וילא
 עבראכ ומע ויהיו רשל זכהילע יהיו שפנ רמ שיא
 .רמאיו באומ הפצמ זכשמ דוד ךליו : שיא תואמ
 דע טשככתא ימאו יבא תצנ תצצ באומ ךלמ לא

 תא םכהניו | + םיהלא יל קרשעי המ עדא רשא 4
 דוד תרויה ימ לכ ומע ובשיו באומ ךלמ ינפ

 בשת אל דוד לא איבנה דג רמאיו .! קרדוצמב =
 דוד ךליו קרדוהי ץרא ךל תראבו ךל ;רדוצמב

 דוד עדונ יכ ילואש עמשיו :  זררח רעי תנביו 6
 זרחת קרעבגב בשוי לואשו ותא רשא םכישנאו
 שכיבצנ וידבע לכו ודיב ותינחו הדמרב רשאה

 ועמש וילע שיבצנה וידבעל לואש רמאיו :וילע ל
 תרודש ישי ןב ןתי םכלכל םג ינימי ינב פצנ

 538 60 ג. ל 9

 6 זכא יכ ול רמאיו ןהכה תא דוד ןעיו : השאמ
 ילכ ויהיו יתאצב עכשלש למתכ ונל הרצע השא
 שדקי זםכויה יכ ףאו לח ךרד אוהו שדה זכירענה
 7 זכש זריה ל יכ שדק ןהבה ול ןתיו ! ילכב
 הוהי ינפלמ םכירפומה פכינפה שכחל כא יכ שחל
 8 שיא ששו : וחקלה שויב שח שחל םנושל
 ומשו הוהי ינפל רצענ אוהה שויב לואש ידבעמ

 9 רמאיו : לואשל רשא םכיערה ריבא ימדאה גאד
 וא תינח ךדי זרחת הפ שי ןיאו ךלמיחאל דוד

 יב ידיב לתחקל אל לכ םככו ברחו כג יפרח
 זס תילג ברח ןהכה רמא'ו  /ץוחנ ךלמה רבדיהיה
 תה קדנה קדלאה קמעב זריכה רשא יתשלפה
 חקת קדתא שא דופאה ירחא חרלמשב זרטול
 רמאו 5 | קדזב התלוז תרחא ןיא יכ חק ךל
 11 םכויב חרבו דוד כקו :יל הננת הומכ ןיא דוד
 : זרג ךלמ שיכא לא תוביו לואש ינפמ ווחה
 ז2 ךלמ דוד קרו תולה ולא שיכא ידבע ורמאיו
 לואש הכה רמאל תולחמב ונעי הזל אולה ץראה
 ז4 שכירבדה תא דוד םשכשיו ! ותבברב דודו ופלאב
 : זרג ךלמ שיכא ינפמ דאמ תצוריו ובבלב הלאה
 14 ותיו שכדיב לללהתיו סכהיניעב ומעט עזרא ונשיו

 צץ ב 5 255 5 סי 0

 12. ותברב 187 -- ותבברמב 96 -- ויתובברב 174, 2%2 ---
 ותובברב 154--ויתבברב 2, 80.93, ,,,,

2799 ,4 271 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 ,251 ,250 ,249 ,246 ,242 ,240 

 282, 281, 286, 288, 65 'כ : קזנתס 4

 11. בלב ארייו 1, 2, 825 1 9
,252 ,251 ,224 ,108 1 ?+,ָָ 1 

 260, 264, 270, 288, 602 ; קצוומס 4

 ז 4. םבהיניעל 23, 225. | ללוהתיו 4, 93 9, 82
 187,228. 240 -- ולח תיו 4. ויגריו ד 4 תוגעק. 226, 228, 6

 257, 200, 264 -- ואתיו 227, 602 תוגזפ. | לע קתומס תא 0.

 תתלד 96. | רעשה -- תיבה 246. | דריו ב, 96, 113, 168, 6
 249, וריר -- ודיר 84, 210 ; קזגתס 128 -- ר 2" 6 ה

 158. | לא -- לע 10,112,1%5,176,224, 244

 15. שיבא -- א קננמס ל לס. | וארית 70,158. | עגתשמ ---
 ואיבת -- םכתאבה 4

 ותוא 96, 112, 176,

 ז6. רפה קעומס דסה 4 םכיעגושמ קס, 93, 12, 4

 יכ ; 614. = תרא , 30 -- לא ₪6 82. | ענתשהל -ת,1ו--ת
 קצוגמס ג 96 -- ת גק.136 134.  ילע --ילא 80. | הוה -- הזחא

 4 -- הז 614. | אובי 3, 22, 23, 67 82, 84, 85, ףס,זסס, 102,

 162, 172,175, 178, 182, 287, 288 1, 280, 00 1, 6591. - יתיב

 --ותיב

 ז. דוד ; 155. לא , 225.  םבלודע 7

 200 4. תיב -- לארשי תיב 4

 2. וצבקתיו -- םכש וצבקתיו 187. קוצמ --ו , 1.  אשנ ול רשא
 -- השונ ול רשא ול 96. | אשנ ול < ול השנ 30. | ול --אל 7.
 אשונ 113,174 -- השונ 2, 8) -- השנ 12 4, ,,,2

,288 ,\4 283 ,264 ,262 ,260 ,267 ,240 ,224 ,210 ,173,182 

 602, 614. = םבהילע --י ; 187 -- םכהל 614. = ויהיו -- יהו
 עבראבכ -- עבראָב 22. ,

 3. ךלמ --ךלמ באומ 4. | אצי--בשי 4.
 4. ךלמ , 240 -- ךלמה 2.
 4 דוד 2. הדצמב

 5. הדצמב ףָּג. | ץרא -- ץרא לא 10, 7 05
 250; 253, 257, 260, 264, 288, 601 ; םטמ6 614 -- תתגזַפ 400. לא

 224. - אביו דוד ךליו < ךליו דוד אביו 249. = דוד ךליו ,
 אביו -- דע 5. רעי --' ; 96 -- ' ק. 14

 6. עדונ ₪ דעונ ז--ו , 93. ותא --ומע 80,102, 150,164 תו.
 210 בשי 1, 4, 22, 30, 70, 89, 90: 93, )4, 99, 100, 12

,77 ,240 ,226 ,224 ,182 ,175 ,174 ,158,162 ,144,150 ,128,134 

 4 םביבצינ 4.

 7. וידבעל -- וידבע לא 602. | םביבצינה 96 -- םכיבצנהל 4
 אנ \ 999. | םכבלבל 1%, 84. | ישי , 144.  ,םםופלא -- כ , 06 7

 8. ילע םבבלב ₪ שככלב ילע 9%, 96. | םבבלכ , 84 -- םבבלוב
 ז82.  'שי--(7) -- ןאו 1", 182. - תרא הלג ןיאו , 4.

 אנ 192. ל

 ומע ובשיו ,\ 6. ובשיו -- ויהיז

 - עגתשמ רמ 174 -- ונל עגתשמ 4.

 614; קחתס 129,169. ידי תחת לא ,ז. לא 5.
 דיס. | שדוק 140,150,182. | םכא 2%--יכ 249.  השיאמ 4.

 6. חרא -- לא 172,246,2%0. - ןהכה -- תרא ןהכה
 ול ,96. | םבא ,93,154, 224. - השא -- השאמ 2%0. | הרוצע

.204 0 ,257 ,263 ,182 ,174 ,150 ,112 ,96 :93 :89 :85 ,70 ,23 ,1 

 ונל -- ונלו ף6. - לומתכ 2, 2: 4, 22, 23, 67, 84, 95. 89, 90 12
 כף, 10 ,++,+ +, 120

24 ,271 ,202 ,27 ,2082 21 .216 0 210 ,174,176,178,:195 

 293, 100 '1, 614 - לומתאמ לס -- לומתמ ::24

 םבושלש 70, 84, 85, 90 03: 000 ,, 75
 210,281 קמתמס 2.  יתאצב -- יתאצכ ילכ ויהיו 01% 24.

 ויהיו -- ויהו 1- אוהו - - ילבש 8%. - שדוק 6 לוח

2202 ,224 ,182 ,174 ,150 ,149 :112 ,96 :93 :89 :85 ,70 ,23 ,2 
 קזנבס ףאו קזומנס 015 171 -- ו , 660 3.

 7. ןהכה -- ןהכה שדק 150. | שדק 58 99 -- שדוק 9-

 *ךי -

 בש -- ןל 261 -- 0ק.:40 171. כחל 1", 174. | םכירפומה
 ₪ םבירוסמה 1 -- ו 187, 249. = ינפלמ -- מ ,198. שבח , 2

 -- םכוח 8%: 93 203 לח 4.

 8. לואש -- דוד +4 אוהה םבויב , 2 ומשו -- םכויב
 ומשו אוהה 96.  גאוד + 5

 182,197, 226,228: קעונתס 82,128 -- גד 114, 4. ימודאה

 1, 70: 93: 149 182, 226, 240, 246, 2ף0 ; קענתס 1.

 ריבא -- בא 6. םכיעורה 96, 112, 14, 150, 174, 250 +.

 רךשא 5185

 9. ךלמיחאל -- ה קזותוס ל 124. 5 ךידי ₪.

 תינח וא ברח 96,150. | יברח שכג יכ , 4.
 ילכ םכגו , 187. כג == ו ,6. אל -- אלו 74.

 *,6- כ 2

 ז0. ןהכהת ,- אאה -- אוה 84, 80,111, 150, 0)24. | דפאה

7 ,7 2 

 242, 249, 280, 253, 270, 614 ; תטתס 168 -- דפאה תחת 0.

 התוא 112,162,178,182, 262, 204 ; קזנמוס 4 1ג66ע הזב 6%

 רזמאיו םטו1. (ק6 2, 3: 4, 30, 67, 70, 5%: 80, 90, 03, 04,

,1985 ,187 ,174 ,172 ,15% ,190 ,144 :102,112,1289,124:139 

1001 ,286 ,284 ,283 ,282 ,27 :277 ,271 ,270 ,260 ,27 ,240 ,210 

 44 הנת 1, 2%3 -- הננתת 7.

 11. ינפמ -- ינפלמ :

 12. שיבא , 171. | אלה 1,2, 3, 4, 30, 70, 8%, 90: 93: 94 6
700 ,+ ,+ 1 

 2%0, 2%2, 2%3, 257: 260, 262; קעגמס 82,128. | הז -- הל 2:
 אלה 1, 2, 3, 4, 30, 70, 84, 85, 0 92: 94: 96. 12 49

 155: 174,182, 187, 246, 240, 2ף0, 252, 2ף7, 260 ; קתננס 4.

 . הול--ל 30. | תלחמב 85, 187, 246, 249, 2%2 -- תולוחמב
 96,112,113.154,174,182 -- תלוחמב 150, 250. | רמאל , 4.

 ויפלאב 4: 93,112: 150, 174, 182, 224, 246, 240, 2%0, 261, 2

 253: 257, 260, 264, 271 4, 614, 659 'ק ; קזותתס 111,128 ; 6

 ברח וא תינח ₪
 יכ 1%--יב 4

 יתחקל -



 כ. 449

 ועדי יכו דוד שע פכדי ושג יכ הוהי ינהכ ותימהו
 ידבע ובא אלו ונזא זרא ולג אלו אוה חרב יכ

 רמאיו !.הוהי ינהכב עגפל סכדי תא חלשל ךלמה 8
 גיוה בסיו וכינהכב עגפו קדתא בס:-גיודל ךלטה
 תווהה שוב רמיו שכינהכב אוה עגפיו ימדאה
 בנ תראו !דב דופא אשנ שיא השמחו זוכינמש

 קדשא דעו שיאמ ברח יפל קדכה שינהכה רוע

 ! ברח יפל קרשו רומחו רושו קנוי דעו לללועמ
 רתיבא ומשו בוטחא ןב ךלמיחאל דחא ןב טלמיו 0
 גרה יכ דודל רתיבא דגו : דוד ירחא חרביו 1
 יתעדי רתיבאל דוד רמאיו : הוהי ינהכ תא לואש 2

 דיג דגה יכ ימדאה גיוד כש יכ צווהה םויב

 הבש :ךיבא תיב שפנ לכב יתבס יכנא לואשל 3

 שקבי ישפנ זרא .שקבי רשא יכ צרות לא יתא

 :ידמע התא תרמשמ יב ךשפנ תא

 א

 הליעקב סכימחלנ סכיתשלפ הנה רמאל דודל ודגיו

 הוהיב דוד לאשיו |: תונרגה תרא םיסש קרמהו 2

 רמאיו 0 הלאה שכיתשלפב יתיכהו ךלאה רמאל

 תא תעשוהו שיתשלפב תיכהו ךל דוד לא הוה

 ₪ ₪ יי יס א

 הוהי --ךלמה 40. | םבע קנס דע 4
 112,150, 174, 246, 267, 260, 4. ולג -- ותולג 6% 1.

 תרא ג" 76. ' ונזא 0176 ינזוא סריה 925

06 00 4 210 ,187,195 2 112 

 7 246, 240: 250, 251, 253, 257, 260, 264, 271 4 659 'ק; 4

 קזומס 30, 90, 158,171, 173 -- יינזא 6ף0 11.  ידבע -- לואש ירבע

 651. חולשל ג, 037 2 ו עוגפל

 150 -- ,174. - הוהי -- ךלמה 0. 0

 18. גיודל -- ימדאה גיודל 30 -- ג"ודל 149, 174, 1) 2200

 20% -- גאודל 2 246, 0 2%1, 271 4, 42 9 'ק : +סעט6 1

 -- גאדל 2.93. בוס 2%3,260,264.  בסיו -- בשיו 61. = גייוד

 149--באוד 4, 93, 112, 150, 174, 246, 249, 250 4 11

 659 'ק : (סחו6 2 -- באד 10, 252: 257, 260, 1. אוה 1,

 ימודאה 93: 96, 150 154, 174,182, 246,2%0,2%3. | םכינהכב אוה

 נק, 285 99 -= הוהי ינהכב 651. = םכינומש 7% 142

 אשנ , 178 -- 'אשנ קתממס 250.  דפא
,240 

 19. בונ 93, 96,150,174,246 3 קזומס 168. ברח --(7) --השא

 [גק.תג: 17%. | ללעמ 128,158, 27,260. | רושו --רושמ 174

 יפל -- יפל הכה 1. :

 20. טלמיו טק.13% 17% -- טלמתיו 9. בוטיחא 1, 2.3, 4

74,ָ,,ָָ,+, 99 ,96 ,93 ,89 ,8% ,%4 ,82 ,70 20 

 182, 187, 105: 210, 224. 2ף2, 2%3, 2%7, 200, 264, 2 283, 4

 286 ; קנצנתס 4 / /

 21. רתיבא < ריתבא 0- ב

 22. םכויב - - - רמאיו טק. 3. 82. | אוהה ,187. | נ"וד 4

 257--גאוד 2, 01,112, 150, 227, 246, 261, 271 4, 9 'ק--נאד

 20. ימודאה 2, 90, 93: 96: 150, 154,174, 176,182, 6 209

 260, 4. יב 2 דגי 93, 260, 262, 4 יכנא -

 יכנאו 7. יתובסי 1 112,776 "

 23. הבש -- תבש 96. * רשא --רשא תא 30,70,13 --רשא אא

 134. תא :", 153. תא שקבי ישפנ .96. תא 2", 71,

 יו ו 85. חרוב

 1. ודיני 1, 2, 23, 40, 70, 84, 85, 89.
22% (6' 210 ,187 ,182 ,178 ,149,150,154:158,172,173,174 

 2%3: 257; 270; 614, 659 733 קצותס 4 רודל א 6.

 רמאל , 93. | 'מחלנ 8מ.1:ם. םכיסוש 2
 253, 2%7, 260 +. תרונרגה -- זרונרגב 4

 2. רמאל , 93, 614 לאה = ךאלה 2%7 --- תוגזפ. 1 הליעק

 224.  יתכהו 1, 93, 240, 251, 7: 200 264, 6, 614--יתארקו

 ותיכהו 6. םביתשלפב -- (6) -- הלאה 4. 1ת669

 הלאה 6ז רמאיו םו]1. כז. 3, 40, לס, 84, 0, 93: 94:96, 1סס,זסז

203,260 ,240 ,134,171,172,176,15,198,210 ,102,128 

 282,614. דוד לא --וילא 93.  ךל --עשוהו ךל :ָג- = התיכהו 0
 182, 226, 2%7, 260, 264 -- א תיכהו 0. םביתשלפב 2"-- זרא

 םכיתשלפ 96.  .תעשוהו -- תעשהו 8ָפ, 3 ; תטת6 242 -- התעשוהו
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 ברואל 82, 2 149,174,187, 246, 257, 260, 264.

6. 

 ! תואמ ירשו םכיפלא ירש םכישי שככלכל זכימרכו
 8 תרכב ינזא תא הלג ןיאו ילע שככלכ שכתרשק יכ
 זרא הלגו ילע שככמ הלח ןיאו ישי ןב שכע ינב
 זכויכ. בראל ילע ידבע זרא ינב םכיקה יכ ינזא
 9 ידבע לע בצנ םצוהו ימדאה גאד ןעיו ! קרזה

 לא קדבנ אב ישי ןב זרא יתיאר רמאיו ללואש
 זס קרדיצו קדוהיב ול לאשיו : בוטחא ןב ךלמיחא
 11 חלשיו :ול ןתנ יתשלפה תילג ברח תאו ול ןתנ
 תאו ןהכה בוטיחא ןב ךלמיחא .תא ארקל ךלמה
 לא עכלכ ואביו בנב רשא םכינהכה ויבא תיב לכ
 ז2 רמאיו בוטיחא ןב אנ עמש לואש רמאיו : ךלמה

 13 וכתרשק ;דמל 'לואש ולא רמא'ו |: ינדא יננה
 לואשו ברחו םשכחל ול ךתתב ישי ןבו התא ילע
 14 ןעיו ! הזה םכויכ בראל ילא םכוקל זכיהלֶאב ול

 דודכ ךידבע לכב ימו רמאיו ךלמה תא ךלמיחא
 דבכנו ךתעמשמ לא רפו ךלמה ןתחו ןמאנ
 ז < הלילח זכיהלאב ול לואשל יתלחה םכויה ! ךתיבב
 יבא זריב לכב רבד ודבעב ךלמה סכשי לא יל
 : לודג וא ןטק רבד תאז לכב ךדבע עדי אל יכ
 16 תיב לכו התא ךלמיחא תומת תומ ךלמה רמאיו
 1:7 ובס וילע שכיבצנה זכיצרל ךלמה רמאיו + ךיבא

 7 ה א

 הלג -- םככמ הלג 567, 260 -- הלוג 70, 99, 03, 96.

 174. - ינזא 1% 65 2-ינוהא 96. | תרכב -- תורכב 168, 178, 2

 --'תירכב 172. | םכע ינב,96. | הלוח 150,174,182. | הלוגו
 112,190,174,240: קחמס 1:11. תא 3" 4 ברואל 2, 70

-26 ,174 ,154 ,140 ,96,112,111 

 =9- באוד 1, 70 89: 93: 94: 96, 149, 150, 155, 174,178, 250 --
 גיווד 114, 240.  ימודאה 93. 96, 149, 150, 174, 182, 246,

 אוהו , 187. | בצינ 56. לע -- לא 6%8.  ידבע ,187. | הבנ--
 הבנ לא %4 -- הבונ 174, 187 -- אבנ 96 -- קזומס הכנ 4.

 בוטיחא 1, 20 3, 21, 10, 70, 82, 84, 8%. 80, 93. 90, , 101 2

0 ,257 ,253 ,252 ,240 ,182 ,144,190,158,172,174,176,178 

 264, 282, 283, 284, 286, 6014, 664 ; קננתגס 113,128 -- ןהכה 4

 תג.
 10. הוהיב ול , 19% -- הוהיב םביהלאב ול זז4. | הדצו

70, 82, 80: 90: 93: 94: 90, 102, 112, 128, 134, +, 6 

 262, 253: 257, 200, 204, 277, 279, 286, 64, יתשילפה

7 
 זז. ךלמה 1%, 1 --ןהכה ךלמה 4. | אארקל 82.  ךלמיחא תא
 --- ךלמיחאל 195. תא \ 0 -- לא 0, קזותס 70. | בוטהא 0
 82,158, 614. ויבא - - תאו 00.18 173.  בונב 8

 174, 182,197, 200, 253, 257, 260, 262, 614: עותס 4.

 12. לואש , 198. | בוטיחא ןב 64- 7. ןכ ,0.

, .1.195 
 2 וילא 1, 4, 22: 10, 0: 902 93,111,1950,172, 2 16 17%

.4 271 ,264 257,060 ,262,252 ,251 ,20 ,240 ,240 ,227 ,224 197 

 282, 28, 614,659 'ק: קותס 99,128. | ברחו 154.  לאשו 5
 20: 93: 155: 174, 187. 224, 220, 24, 614, 664 ; קעונתס 5.

 ילא -- ילע 40, 80, 03, 96, 150, 168, 182, 224. 22%, 226, 271

.4 ,288 

 םכויכ -- םכויב

 14. תא --לא 101,112 קתתס )6. ךלמה ז"-- לואש קוס
 96. | רמאיו , 854 -- ול רמאיו 40 -- רמאל ג. | ימו --
 ךדבע 89,102, 257 ; םטתס 4- ךיתעמשה 71

 1%. יתוליחה 76, 150 -- יתולחה 84, 8, ףג,112,174,187.
 211- לאשל 1,320, 70, 84, 88, ,,,,,,

59 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,2%2 ,226 ,224 ,201 ,187 ,175 

 ! ריתי ; קוס 128.  םכיהלאב ול , 240. ול , 171.  ךלמה --יל
 טק. 4 1.  םכשי לא קצומס םכשי ילא 96. | םכישי 150, קזומס
 70. | ךלמה ודבעב ₪ 89.  ךלמה -- ךלמה ינדא 30.  ודבעב רבד
 לכב 1%-- לכבו 96,150, 172 ; קצנמס 70. | תאז לכב , 6.
 תאז , 614. = לודנ וא ןטק < ןטק וא לודג 70, 84. | ןוטק 2

 154,172,174.  לודג -- לורג רבד 0.
 16,17. רמאיו : ךיבא -- ךלמיחא תומת תומ ךלמה רמאיו : ךיבא

 רמאיו התא 2:

 17. רמאיו -- וציו

 96. - ובופכ 6

 בוטחא

 ג 6.

 שביצרל = םכיערל 202. 7 בעונה
 ינהב -- ינהכ תא 23, 96, 187, 69 +.
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 וישנאו דוד קיו + וריגפי קדוהי רמאיו ילואש ב
 רשאב וכלהתיו הליעקמ ואציו שיא תואמ ששב
 לדחיו הליעקמ דוד טלמנ יכ דגה לואשלו וכלהתי

 רהב :בשיו תודצמב .רבדמב דוד בשיו + תאצל 4

 ונתנ אלו וכימיה לכ לואש והשקביו ףיז רבדמב
 שקבל לואש תנצ' יכ דוד אריו : ודיב שיהלא 5
 שקו !קדשרחב ףיז רבדמב דודו ושפנ תרא 6

 תא קזחיו השרח דוד לא ךליו לואש ןב ןתנוהי
 תנל !כ  תורית ללא וילא רמאיו ! םיהלאב ודי 7

 לארשי לע ךלמת קדתאו יבא לואש די ךאצמת
 : ןכ עדי יבא לואש זסכגו הנשמל ךל היהא יכנאו
 השרחב דוד בשיו הוהי ינפל תירב םשכהינש ותרכיו
 יכואש לכא סכיפז ולעיו : ותיבל ךלה ןתנוהיו
 תודצמב ונמע רתתסמ דוד אולה רמאל התעבגה
 ! ןומישיה ןימימ רשא הליכחה תעבגב קדשרחב

 ונלו דר ערדרל ךלמה ךשפנ זרוא "לכל קדתעו 0
 שכתא וכיכרב לואש רמאיו : ךלמה דיב וריגסה 1
 ועדו דוע וניכה אנ וכל :ילע שכתלמח יכ הוהיל 2

 ושש והאר ימ ולגר היהת רשא ומוקמ תא וארו

18 
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 60110 א 4.

 12. וריגקיה 1, 40, 84, 803, 112,140, ,,,,74
 178,182,195,224,253 : קזומס 04 --ויריגתיה קננתס 128. | ילעב

 -- ב 134. יתוא 96.2%7,264. - לואש דיב , 4. לואש --

 םכיתשלפ ף6. | ורגסי , 6

 ז 3. וישנאו --* \ 85, 102 -- * [0ק.148 82. = הליעקמ 1"--*
 2: 23, 90.100,101,102,11כ, 140, 144,172, 210, 240, 252, 9

 262, 288 17, ףסס '1 ; תטתס 150 -- הילעקמ 4. | וכלהתיו -- וכליו 1

 201, 240. | רשאב -- רשאכ 80, 01, 150, 174, + ובלהתי --

 וכלהתה 96,114,174,182 --' 0ק.188 82. | דגה -- דגוה 2
 150, 254 קנס 113 -- דוגה 187. | הליעקמ 2"--י , 0-
 14. רבדמב 1%, 128,150. | תודצמב , 85.  ףייז 6 -- ףזא 4.
 15. שקבל -- ושקבל 224.  ושפנ תא ,113. ושפנ - 74.

 השרוחב 112, 100, 154 - השדחב (076 1:
 16. ןב ל זֶדָּג. השרח , 99 --השרוח 150 -- השרחב 08

 79 -- שרחב קוס 96. | קזחיו -- ז טק. ג" 130. תא 42
 152: 257; 200 42 ודי -- די 00. 784. 4

 17. וילא , 187. | ארית לא -- ארית ילא 84.  ךאצמת --ך , <
 לואש , 0. ךולמת קס,112,150,174,187, 264; קזותס 4

 םכגו --וג155- | עדוי 5
,249 :105 ,168 ,154 ,140 ,112 

 18. תירב , 76 -- השרחב תירב 252, 257, 200. השרוחב

 ןתנוהיו < ןתנהויו 96. = ותיבל ₪7. 241. 201 -- וכרדל ותיבל 40 --
 וכרדל 3, 171, 187, 224, 246, 261 -- ול 6.

 18,19. השרחב --(13) -- ןתנוהיו

 19. םביפיזה 226, 24 -- םביפיז 1, 23, 30; 70, 80, 93: 6 0

7 ,182 ,176 ,174 ,173 ,155 :154 ,111,114,144,149,150 ,112 

 195, 210, 22%, 24604 אלה 1, 2: 2: 4 70, 82, 54, 8%,

 90: 93: 94: 96: 99, 112, זו, 114,129, ָ,,ָ,,, 2
4 ,267 ,254 ,263 ,2%2 ,250 ,240 ,246 ,224 ,210 ,174,182,187 
 614.  השרוחב 150, 28.  תעבגב קעמס העבנגב 150. | הליכחה

 -- הליוחה א 174 -- הליוחה 899 -- הליבחה 224, 253, 260, 64
 288. - ןימימ -- ןימיב 7. ןמישיה ז, 4

 20. לבל קנומס לכב 7. | תדרל ,24
 ונל 1.  וריגפה -- וריגיפהו 1.

 21. םכיכורב 1, 2, 3: 4, 22, 40. 67: 70, 82, 84, 8%, 80.90

02 ,,,,,,,, ,101 ,100 ,96 94 

2 ,175,176 ,174 ,171,172 ,168 ,160 ,158 ,154,155 ,150 

7 ,252 ,2%1 ,250 ,24 ,246 ,240 ,228 ,226 ,224 ,210 ,187,195 

1 288,300 ,286 ,284 ,2833 ,282 ,27 ,277 ,264,270 ,262 ,260 

 602, 614, 669 661 ; קענומס ףְ. | כ -- רשא 176 תוגַפ. --
1 

 22. וניכה -- וניכהו 80, 252, 260, 264 -- ונ'בה 2%7, קצותוס
 םטתס 251.  דוע 168. | ועדו , 30, 90, 252.  ומקכ 72

 ז76.187,240. ולגר --ולגר תא 70. ימ 515 150. םכורע 2
,,, ;1 ,100 ,96 ,94 ,1( ,0( ,8% ,84 ,82 ,30 :22 

 ז49,150,154,1%5,158,162,168,174,176, 182,195, 253,270 '
 279, 4 םכירעי 30, 70, 85, 3, 56. 68%

 174, 176, 182, 224, 2%1, 260, 614; קזותס 2. - אוה 4

 ונלו 58 93-

 + היהא -- יהא 107. 184- 4
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50 1 
 4 הפ ונחנא הנה וילא דוד ישנא ורמאיו : הליעק
 תוכרעמ לא קרלעק ךלנ יכ ףאו םכיארי הדוהיב
 4 הוהי והנעיו הוהיב לואשל דוד דוע ףסויו !םיתשלפ
 זכיתשלפ תא ןתנ ינא יכ הליעק דר םכוק רמאיו
 % זכיתשלפב זכחליו הליעק ושנאו דוד ךליו :ךדיב
 דוד עשיו הלודג הכמ שהב ךיו פכהינקמ תא גהניו
 6 ךלמיחא ןב רתיבא חרבב יהיו !  הלעק יבשי תא
 7 לואשל דגיו :  ודיב דרי דופא קרליעק דוד 'רא
 קכיהלא ותא רכנ לואש רמאיו הליעק דוד אב יכ
 8 עמשיו : חירבו שיתלד ריעב אובל רגסנ יכ ידיב
 ;רליעק תרדרל זרמחלמל וכעה לכ זרא לואש
 9 וילע יכ דוד עדיו + וישנא לאו דוד ללא רוצל
 ןהכה רתיבא ללא רמאיו קדערה שירחמ 'לואש

 10 : דופאה השיגה לארשי יהלא הוהי דוד רמאיו
 הליעק לא אבל לואש שקבמ יכ ךדבע עמש עמש
 זנ ודיב הליעק ילעב ינרגפיה :ירובעב ריעל תחשל
 לארשי יהלא הוהי ךדבע עמש רשאכ לואש דריה
 ז2 רמאו !:דר הוה רמא'י) 5 ךדבעל אנ דגה
 דיב ישנא זראו יתא קרליעק ילעב ורגפיה דוד

 צ ה הז ₪ 2

 14 הלעק 23, 246, 252, 614: םטסמס 2
 4. ורמאיו -- רמאיו 7. דוד ישנא -- ידבע 150.  םכיאירי

 149, 2463: קונוס 168 --- םכארי 260. | ףאו --ו ךלנ
 דרג :סז. | הליעק 1, 2, 3, 22, 40, 70, 84, 8%, 89,909

7 ,+ ,+ ,1 
 210, 224, 242, 252, 253, 257, 200, 614: זנס 4

 רברעמ
 4. ףסיו 40, 70 895 1, ,,,,, 79
 260, 264, 270 : םטסמס 24 לאשל 1, 82, 84, 80, 94 5%

 140, 130, 144 197, 224, 252, 257, 270, 614 -- ול לאשל 1.
 הוהי וחנעיו \ 4. = הוהי ק.145 144. דר -- ךל 1. | הלעק 7
 תגזק. 'כנא 10,173. | ןתונ :12,1וָב- ה םביתשלפה 309
 150, 155: 158: 253,257, 260 -- םביתשלפא 128. | ךידיב 2

257. 
 5 ןישנאו זע 2, 22, 70, 80, 0, 112, 112,114, 100,155, 2%

2 ,252 ,261 ,2%0 ,246 ,225 ,224 ,210 ,198 :175,195 ,174 
 260, 264, 270, 271 2, 659 0: קונתס 99,128. | הלעק 50-

 קבחליו -- דוד םכחליו 614. = םבהינקמ -- הנקמ 614. | הלדג
 128,172, 187,224, 249: 2. עשויו 1, 23, 59 2

 176,182, 224,226, 202,281 : קוגמס דוד 2%-- הוה*
 22- יבשי , 249 -- בשוי 112,113,19%, 250 קופתס 168 --
 ישנא 96,197. הליעק 1, 2: 3: 4, 22, 21, 70, 82, 84, 85, 80: 0%
74 139,144,1509 ,110 ,28 1 22 .99 :93,906 

1 257,260,270 ,254 :253 ,252 ,251 ,176,178,187,246 

 קוס 4
 6. חורבב 174 -- חרבכ 1, 210 -- דוד חרבב )6. .דפא 2

 ףְפ, 113,128, 187, 195, 270 -- דופאו 4

 7. דגיו -- דגוו 112 -- רמאי) 93. | לואש -- -- - לואשל , 93-
 לואשל --.רמאל לואשל 187. | הלעק 2:0.  רכינ 4,150. ידיב

 ,128. אבל 1, 4 30, 80. 93: 96 +,
.614 ,264 ,260 :257 .253 :249 ,246 
 8. לכ \ 85,174 -- 0. 40 4.

 282 2%, 289 קענתתס 1 4 לא -- לע 240 -- תא קעננס 4

 וישנא -- וישנא) 1789, לאו םטמש לעו 4.
 8,9- עריו + וישנא לאו גק.146 3.

 עדייו 6.

 רוצל -- דוצל 90, 271 9

 לאו

 9- וילע --* .180. | הערה -- הערה תא 3.
 ןהכה ,154,182,224,246. השגה 176. פאה ,

.0 ,224% 

 10. לארשי - - - רמאיו טק. 48 8%. = לארשי יהלא הוה* , 4.
 הוהי -- הוהי מש 4.  עמש 1"-- עומש 112,150, 174.  אובל 2
2 27 ,101 ,100 ,94 ,90 00 9 ,54 ,52 :67 ,23 ,22 .1 

250/04 ,182 ,178 ,170 9 .4.5 

 257, 288 ד סמ 12 650 7... לא | 8% 1501975
 ריעל -- ריעה 102, 14, 226, 287 -- ל

 זז. ינוריגסיה :,70, 112, 150,174.-- ינורגסיה 22,165 -- ינריגפיה

 89:92:94:96.8%: 99: 154, 182, 187, 1סֶפ ; קננתוס 128 ; 10:56 2

 169 ךדבעל 66 רמאיו חוו11. 236. 3, 30, 70, 84, 85, 90,913:

2 .174,187 ,150,171 ,100,101,102,112,111,128,114,144 

4,,, ,198,210,240,253,2%7,260,270,271,279,282 



 02 אא[ 1

 רשא סויה הנה וילא דוד ישנא ורמאיו ! טכיבשי 5
 ךריב ךיביא תא ןתנ יכנא הנה ךילא הוהי רמא
 תרכיו דוד םכקיו ךיניעב בטי רשאכ ול זרישעו

 ירחא יהיו :טלב לואשל רשא ליעמה ףנכ זרא 6
 רשא ףנכ תא תרכ רשא לע ותא דוד בל ךיו ןכ

 כא קדוהימ יל הלילח וישנאל רמאיו ! לואשל 7
 קדוהי חישמל ינדאל קדזה רבדה קרא זרשעא

 דוד עסשיו !  אוה הוהי חישמ יכ וב ידי חלשל 8
 לואש לא שוקל םשנתנ אלו שכירברב וישנא תא

 דוד סקיו ! ךרדב ךליו קדרעמהמ שק 'לואשו 9

 יכואש ירחא תצרקיו קררעמה ןמ תוציו ןכ ירחא
 רוד דקיו וירחא ללואש טביו ךלמה ינדא רמאל

 המל לואשל דוד רמאיו ! וחתשיו הצרא םכיפא 10

 שקבמ דוד קדנה רמאל שא ירבד תא עמשת

 רשא תרא. ךינע ואר קדזה שכה הנה : ךתער 1צג
 פחתו ךגרהל רמאו הרעמב ידיב זכויה הוהי ךנתנ

 הוהי חישמ יכ ינדאב ידי חלשא אל רמאו ךילע

 ידיב ךליעמ ףנכ תא האר םג האר יבאו : אוה 2

 הארו עד ךיתגרה אלו ךליעמ ףנכ תא יתרכב יכ
 זדתאו ךל יתאטח אלו עשפו הער יריב ןיא יכ

 ךניבו יניב הוהי טפשי :  התחקל ישפנ תא הדצ 3
 השאכ :ךב זריהת אל ידיו ךממ קדוהי ינמקנו 4

 אל ידיו עשר אצי םםיעשרמ ינמרקה לשמ רמאי
 ימ ירחא לארשי ךלמ אצי ימ ירחא : ךב היהת 5

 (2 ב. 1. 5% .1

 21 לכמ ועדו וארו + אוה םכרע' זכרע ילא רמא יכ
 ילא ילא שכתבשו שש קצגבחתי רשא םכיאבחמה
 יתשפחו ץראב ונשי שכא היהו םככתא יתכלהו ןוכנ
 24 ינפל הפיז וכליו ומוקיו : הדוהי יפלא לכב ותא
 ןימי לא הברעב ןועמ רבדמב וישנאו דודו לואש
 2% דודל ודגיו שקבל וישנאו לואש ךליו :  ןומישיה

 לכואש עמשיו ןועמ רבדמב בשיו עלפה דריו
 26 דצמ לואש ךליו : ןועמ רבדמ דוד ירחא ףדריוג
 דוד יהיו הזמ רהה דצמ וישנאו דודו הזמ רהה
 זכירטע וישנאו לואשו ילואש ינפמ זרכלל זפחנ
 27 לא אב ךאלמו : סכשפתל וישנא לאו דוד לא
 זכיתשלפ וטשפ יכ קדכלו זדרהמ רמאל 'לואש
 28 ךליו דוד ירחא ףדרמ לואש בשיו ! ץראה לע
 תוהה םכוקמל וארק ןכ לרע שכיתשלפ זרארקל
 ! תרוקלחמה עלס

6.4.2 

 : יהיו ! ידג ןיע תרודצמב בשיו שכשמ דוד רעיו
 רמאל ול ודגיו סכיתשלפ ירחאמ לואש בש רשאכ
 4 תשלש לואש חקיו : ידג ןיע רבדמב דוד הנה
 תא שקבל ךליו לארשי לכמ רוחב שיא שכיפלא
 4 ללא תצביו | + םכילעיה ירוצ ינפ לע וישנאו דוד
 לואש אביו הרעמ ששו ךרדה לע ןאצה תורדג

 קררעמה יתכריב וישנאו דודו וילגר תרא ךפהל

 יה תו ₪ 7/0 770 א

.1 240 6 ,224 ,210 ,10% ,182 ,171,178 ,155,158,168 ,150 

 251; 257, 200, 271 4, 659 * ריתי -- ךיביוא 279, 284, 286 ---ךביוא

 :ז2,174.  ךידיב 112, 174 -- ךינפל 182. | ול תישעו 59 1

 בטיי 1, 2; 23; 10, 70, 82, 8%, 80, 932 96. ,,% 142

 182, 201 224, 226, 251, 261, 260.,2%7 ; קזומס 113, 4

 תורכי 93: 264. | תא 182."2.  ףנכ 128. | ליעמה -- אליעמה
 90. | טלב -- ל ₪ק. 46. ף0 -- אאאאא% שלב 4.

 5,6. לואשל -- (13) -- טלב ,.

 6. ןכירחא 92,195, 158, 1722 4 ותוא 4 לע רשא <

 197. ףנכ -- ליעמה ףנכ 4, 150 -- 435,800. ליעמה 8% -- ףנכ
 %%%%% 171 -- ףנכה 4.

 7. רמאיו -- דוד רמאיו רמאו 150 -- דוד רמאיו , 4 זרא

 ינדאל - - (גק.ז88 זֶקָּב. תא ,182. הזה ,סָג- | ינודאל 4.

 הוהי 1%-- ינדא 253, 257, 260. = חולשל 22 -- חלשמ 4.
 8. עפשיו -- ש טק. 3. 1. תא , 252.  םכירבדב קונתגס 6.

 ונתנ קונמס 70. | לא -- תא סָּג- א לואשו -- דודו 176 -- שו ב
 14. הרעמה ןמ 154. 174, 178 תג

 9. ןכירחא 89, 93: 155 4. אציו -- ואציו ןזמ
 הרעמה -- הרעמהמ 85: 93.96, 112, 150, 176, 182,

 251, 253: 257, 260, 271 4: 659 'ק 3: קנ!מנס 128,154: (0106 2--

 הרעמה ןמ מהמ 130. | ירחא -- יירחא ןמ 130. < לואש 2"---
 ךלמה 0.

 נס. לואש לא ף6,182,198,60ז : קס 1. תא ,93. םכדא

 טק, 41. 102 -- םכדא ינב 96. | רמאל --ילע 24.
 11. םכויה ז" \ 84 -- םבויה תא 0.

 ידיב םבויה הוהי (טק. 8. 175. | הוהי 1%, 65011. | םכויה 2",

 ו 34 -- הוה םכויה 4. | רמאו - - ךגרהל . 99- | ךילע -- ךינע
 רמאו 2%-- רמואו 42

 12. םכג -- כ1ו

 ךליעמ - - + - ידיב ,6.

 דוד 2%,
 תרא , 1, 30, 96

 ךליעמ 1%--י , 158 -- ךיליעמ 3.
 יתרוכב ףַּב. = ךליעמ 2"--י ,
 ךליעמ --- יכ,1ג2 עד ---- תא 15%. | הער --הלוע 9%
 614. - אלו 2"--ו.7:99,130  הדוצ 4

 תקרא 3% 0 7

 13. םופשי 112, 187, 4. ךיניבו 30, 80, 99, 4

:3 257 1 ,249 ,210 ,187,195 ,174 ,128,144,150,154,168,173 

 קזוזחס 4 הוהי 2", 4 יריו ;,

 ז 4. ינומדקה 96, 112,176, 182, 262, 263, 257, 204 ---
 אינונדקה 4 ידיו -- ידיוא 6- אל טק. עץ 14 היהת

 -- אא היהת 173- י /י
 ז%- ירחא גל גק.136 ז%4. | ךלמ --ךלמה 4. | ירחא 2%--
 ירחאו 154, | ףדור 102,112, 174,182, 271, 27, 282, 28, 284,

 23. ועדו וארו ₪ וארו ועדו 2, 10, 67, 70, 8%, 89,

 22%: 253: 257; 200. 264.  םביאובחמה 30, 112, 22, 257, 200 4.
 יתשפחו -- יתשטתחו 4 -- יתשפחו שחו 15% -- םביתשפחו קונוס

 לס. | ותוא 154,264. | הדוהי -- לארשי 4.
 24- רמקיו 1: 3, 30,70, 82, 0 96, ,,,,, 6

 10%: 224, 614: םנת6 4- לא (סע6 תא סָג- | ןימי = לומ 4

 ןומשיה 128 -- ;, ,%

 25. (טסמ. 2% 65 26 ת(קס5 70. | לואש ךליו ₪ ךליו לואשש
 שקבל , 84 -- דוד תרא שקבל 271 4, 288, 602 -- דוד תרא שקבל
 וישנאו 282 0. ודיג 1, 2, 3, 30, 85: 80, 5,
 ז 50, 154: 159 158, 174: 178: 182, 187, 105: 224, 240: 250 5%

 251, 257,270: קוגמס 128. | דודל -- וישנאו דודל 91. | דריו --
 אביו 96. | עלפה -- עלפהמ 168 -- עלסב 187. = ----- עומשיו
 ןופ 95. | ףדריו -- ף ,1זסז =- ףודר 112,171. "דוח 4
 ןועמ רבדמ ₪ רבדמ ןועמ 156 -- רבדמב 40. = רבדמ , 3, 614 --
 רבדמב 2, 89: 96, 174, 24) : קזנתס 201 ; 106 154 -- רברמא

-114 
 25, 26. רהה -- (7) -- ףרריו ק.זג= 74.

 26. לואש 1%-- וישנאו לואש 271 4, 4
 הומ - - - דודו ,1-. לוד 0

 םבירטוע ז12, 174 --- םכרטע קעותוס .

 הזמ :%--הזה 7.

 הזמ 2"-- הזה 6.

 27. רמאל -- רמאיו 195. | הכלו קנווס הכלנ סָב. 4 הטשפ 6.
 םכיתשלפה 0. לע -- תא 4.

 28. ףודרמ 150, 174, 2%23: 257: 2004 תרארקל , 4.

 םביתשלפה 1 74-

 1. ןיע -- ע טק. 74% 4.

 2. ודיני 1, 2, 40, 70, 84. 85: 89, 93, )6,112.11. 9

2 ,252 :251 ,240 ,210,224 ,195 ,187 ,178,182 ,158,174 ,150 

 257 : קונתגס 82,128 : 0766 4 רבדמב טק. 3-

 3. לואש חקיו נק. 24 17%. = חקיו -- ול חקיו 89. | לואש ,
 99,182. רוחב לכמ < 96. = תא , 150.  וישנא תאו 40

 174,182, 201,249. ל , 84. | *רוצ , 899 - םביליעיה

.4 ,1409 .| 

 41. אביז -- ואבו 287.  תרדג 1, 5, 4. 23: 70
 172,174: 249,614. | ךרדה לע , 84. | לע -- לא 80,154: טס
 246 -- לע רשא 65011. | ךרדה -- ךרד טק. 940 130.  הרעמב
 200. ךיסהל 22, 89: 96, 114, 240. יתכריב ,. 84. | הרעמב 4.

 םכיבשוי 112, 112: 144, 174,

 5. הוד ג" ,ף,182. | הנה - -= < םפויח , דפ, . .הוח, , 112.

 ןתונ ::2. | רא 1", 182. - ךביא 2, 30, 82, 4



60% 

 ותשא ושו לבנ שיאה זכשו : למרכב ונאצ תא 3
 שיאהו ראת תרפיו לכש זרבוט קדשאהו ליגבא

 דוד עמשיו :ובלכ ווהו שכיללעמ ערו קרשק 4
 דוד חלשמ |: ונאצ קרא דדבנ: זוג יכ רבדמב =

 הלמרכ ולע םכירענל דוד רמאיו םכירענ קררשע
 : וכולשל ימשב ול שתלאשו ללבנ 'לא שתאבו

 זכולש ךתיבו פולש קדתאו יחל קדכ שתרמאו 6

 ! םכולש ךל רשא 'רכו 7
 ןכונמלכה אל ונמע ויה ךל רשא םכיערה התע ךל
 : למרכב םכתויה ימי לכ המואמ םכהל דקפנ אלו

 ןח םכירענה ואצמיו ךל ודיגיו ךירענ ערא לאש 8
 רשא תא אנ ;דנת ונב בוט שכוי לע יכ ךיניעב

 ירענ ואביו : דודל" ךנבלו ךידבעל ךדי קוצמת 9

 םשכשב הלאה שירבדה לככ לבנ לא ורבריו דוד

 ' יִמ רמאיו דור יבש תא לבנ ץעיו רו
 םכיצרפתמה םשידבע ובר םויה ישי ןב ימו דוד

 ימימ תאו ימחל תא יתחקלו 0 ינפמ שיא 1צ

 זכישנאל יתתנו יזזגל יתחבט רשא יתחבט תאו
 דוד ירענ וכפהיו ! המה הזמ יא יתערי אל רשא 2

 זכירבדה 'לככ ול וריגו ואביו ובשיו שככרדל
 זרא שיא ורגח וישנאל דוד רמאיו : קדלאה 3

 תא דוד כג רגחיו וברח תא שיא ורגחיו וברח

 1. 8 ו.

 :םכיזזג יכ יתעמש התעו

 2 64 אז

 = - !דחא שערפ ירחא תמ בלכ ירחא ףרר קרתא
 16 תא בריו אריו ךניבו יניב טפשו ןידל הוהי היהו
 17 תא רבדל דוד תולככ יהיו ! ךדימ ינטפשיו יביר
 ךלקה ללואש רמאיו לואש לא קדלאה םכירבדה
 18 ללא רמאיו :ךביו ולק לואש אשיו דוד ינב הז
 קדבוטה ינתלמג התא יכ ינממ התא קירצ דוד
 19 תרא פויה תרדגה זראו ! הערה ךיתלמג ינאו
 קדוהי ינרגפ רשא תא הבוט יתא התישע רשא
 20 וביא תזרא שיא תצצמ יכו :ינתגרה אלו ךדיב
 זרחת קרבוט ךמלשי הוהיו הבוט ךרדב וחלשו
 21 יתעדי הנה התעו :יל התישע רשא הזה םכויה
 ! לרלארשי זרכלממ ךריב קרמקו ךולמת ךלמ יכ
 22 יערז תא תירכת כא הוהיב יל העבשה קדתעו
 21 עבשיו ! יבא תיבמ ימש תא דימשת זכאו ירחא
 וישנאו דודו ותיב ללא לואש ךליו ילואשל דוד
 ! קרדוצמה לע ולע

0 

 1 והרבקיו ול ודפסיו לארשי לכ וצבקיו לאומש תמיו
 ! ןראפ רבדמ לא דריו דוד םכקיו קדמרב ותיבב
 2 דאמ לודג שיאהו למרכב והשעמו ןועמב שיאו

 זזגב יהיו כיזע ףלאו םכיפלא תרשלש ןאצ ולו

 ל ג ץ 5 ₪ 0 ץ ד

 2. והשעמו קונותס ושעמו 3. | לדג 56. | ןאצ 4. 7
 וזנב -- זומב 4, 93,112, 174 --] 27" 0236 ו 82. תא ,

 3. םםשו 1"-- םכ 10ק. 88. 0114846 2 שיאה -"ה ,
 ליניבא 1: 2, 3, 22, 23, 10, 70, 2. 85: 89: 90 93 ָָ,ָ,+,,

,15 ,187 ,182 ,176 ,175 ,174 ;172 :134:139:149:150,155 

 224, 225, 226, 251, 23, 260, 264, 270, 664 -- לגיבא 71.

 רךאת -- - השאהו , 82. | תבס 30, 70, 172; 253 -- תבומ יפי 4.

 ראות 4, 93,96;30: 99, 1558, 174, 195: 224, 20, 261, 283 ; קז! וס

 168-- הארמ 182. עורו 4.  םביללעמ -- םביללעהמ 4
 ובלכ -- ו , 150 -- יבלכ 1, 70, 03, 112; 174: 246, 249, 250 1
 253: 257, 260, 262, 264, 271 /\, 28, 614, 650: קמגנתס 2

 (ס0706 171 ; םטמס 4.

 4. דוד ,4. וזוג 93, 150, 174, 4

 5 םבירענ =- םבירענ םבישנא 4. | דוד 27 80 ל ה
 ול -- ותוא 96. | םבולשל -- ו , 1%4 -- םבלועל 6.

 6. התאו -- ו, 42 8 םכולש 1% 5 9.
 םכולש ךתיבו , 6

 7: םביזווג 99,174.253.  התע 253 --התעו 172
 קזומס 128. םכיעורה 1 12,174, 253:257, 4 שכונמלכה אל

 4174.  אל--אלו 22: 30 12 198 ; קזנתס 70 4.

 המואמ -- אמ אמ. 11:ם. + םבתיה 9-

 8. ךירענ -- * , 89, 174,289 -- ךידבע ךס וגז. 70--י'דבע 24
 ודגיו 187, 260, 264. | םכירענה , 89.  םכויא 114.  ונב --נאב

260 ,27 ,2%3 ,226 ,224 .182 ,171 ,150 ,03,112 ,80 ,20 ,1 

 271 4, 282, 614. 659 'א רסח ; קתנתוס 201 ; 1076 4 הנת
 קנומס אנת 96. תא 2", 172.  ךרי , 224. ךדבעל 7

 260, 264, 614. דודל -- ל ,+4

 9. ירענ --ידבע 174,252. | םכירבדה לככ -- שבירבדכ
 וחוניו , 84 -- וחניו 4, 4.

 זס. שיא ע18 150.  ינפמ -- וינפמ 2%2 -- לעמ
 זז. תא \ 240.  ימימ תאו , 249. | תאו 1" 51 150.  ימימ --

 ממ 5 יזובל 96, 113, 210, 251, 257, 260 4. יתערי
 הומ יא , 4.

 12. ירענ -- ידבע 4. | ובושיו 154,174,253. | ואביו ,8

 -- ואוביו 283 -- דוד לא ואביו 89. = ודביויו 0
09 ,170,182 ,17% ,172 ,100,101,102,114,134,155,158,168 

 224, 246, 262, 288 1, 280, 300 '1, 650 2: םוגתס 128 -- 2 , 
 לככ -- לכב 4.

 1 :..וישנאל -- וישנא לא 249. | תא 1" , 70 4, 2
 -- 0140 3 --- טק, 2 וברח --(7) - - ורגהיו ,,7-

 וברח - - ורגחיו 8616 70 -- . 93: 2 רוגחיו 1:
 וברח תא דוד םכג ₪ וָּברִח דוד תא 2 4- כג \

 תא 3" 4 96, 246, 253, 257, 260, | עבראכ -- עבראב 5.

 286, 288; ₪06 94.  'רחא 3", 182.  בלכ -- דחא בלכ -
 תמ -- אאא תמ 173 -- תמה 20. | ירחא 4%--- ירחאו 4

 שוערפ 93, 150: 174, 175, 182, 187, 210, 257, 260, 264,

 16. ן"דל 2.3,4:30,112,150,210, 257. םפשלו 8(.  ךניבו
 , 93 -- ךיניבו 4, 70 96. 4 1

 210, 224, 226, 240: 251: 252, 257, 200, 264, 286. | ביריו 4.
 -רא 4 ךדימ ינטפשיו , 154. | ינטפשיו --- תוגז8. 400. הוהי

 222 היה 112,174: 7.

 17. רולככ -- תולכב 80. | לא -- לא רבדל 96. | ךלוקה 5
20, 70, 84: 55: 89: 2% 96, 112,113,174,178,182,187,224, 240, 

 253: 257, 260, 262, 264, 19 0 קצנתס אשיו --
 אשיו ינא רמאיו 73. - לואש 3", 09,155,182. לוק 2

84, 92: 90, 112, 144, 150, 174,179,195, 72 260, 22 

 264, 614: קתומס 111,128 -- תוגז8. 400. תא
 18. התא םטפס תא 201. | ינתלמג -- ינ , 6.

 הבוטה לכ 96. | יכנאו 4

 19. תאו -- התאו 1, 30, 70, ,,2 187, 100 2260 200

 246, 249, 250; 251, 252, 257, 260, 264, 271 4, 659 'ק ; קזותתס ,

 + 4. התדגה 172 -- יל תרדגה 20 תרא 1 זכו

 רשא - - - התישע \ 174- = תישע 1, 40, 89, 90, 93, 112,182, 01,

 249, 253, 257, 279 -- הוהי התישע 175 -- ותישע קצנתמס

 יתא -- ימע !טק. 24: 168 -- תא [טק.188 128 -- ותא 10766 4
 ינרגיס 6. ךדיב 0. 186 3 -- םבווה ינתגרה --

 ת טק. 7.

 20. יכו -- ) \ 955 4.

 וב בב

 תא , 4 וביוא 93, 112 74

 -- יביא 06 1%0. | הבוט 15-- הבומא 96. הבוס ךמלשי הוהיו
 55. הבוט 2"-- הבוטה 6. תרחת ,- רשא 8

 201. תישע ז, 23, 30, 70, 80, )3, 94, 128, 10, 182, 201 9

 226, 240, 253, 257, 270, 282, 5, יל קזנתוס 215 2.

 21. הנה ,176. | ךולמ 112,15%4,174,182, 2%3; קזוס
 ךלמת 10,70;1,2:1:21, 82, 84, 8%, 89, 90, 03, 96. 99

 155,176: 178, 224, 240, 253, 614, 664 -- | קס ך

 22. העבשה -- ה 1" קומס ה 4- תרא םכאו

95 

 23. ותיב לא :לואש ךליו , 201. | לואש , 154. | ותיב לא ---
 ותיבל 168. | דודו 55 84. | וישנאו , 6. | לע -- לע 1%4-- לא
 89,96,150,155,158,160,174,176, 182,224,225,228, 200 תוגזק,

 251, 271 4, 288, 601, 602, 614 -- ןמ 3 --ע 2.14. 8
 =- טק.:8: 168. | הדצמה 4.

 1 . וצבקיו -- וצבקתיו 96. = והורבקיו 96, 112, 253, 257, 0.
 דריו -- ךליו 2, 70. 80, סב, 96, 101, 224, 227, 271, 282, 281 4,

 288, 601, 602, 614 -= דר [0ק.180 1. לא , 80: 246, 9.
 ןראפ < ןארפ 6



 645 אאטי 3

 לפתו רומחה לעמ דרתו רהמתו דוד תא ליגיבא
 לע לפתו : ץרא וחתשתו קרינפ לע דוד יפאל 4

 ךתמא אנ רבדתו ןועה ינדא ינא יב רמאתו וילגר
 וישי אנ לא : ךתמא ירבד תרא עמשו ךינזאב 5

 יכ לבנ לע הזה לעילבה שיא לא ובל תא ינדא
 ךתמא ינאו ומע הלבנו ומש לבנ אוה ןכ ומשכ

 התעו : תחלש רשא ינדא ירענ תא יתיאר אל 6

 אובמ הוהי ךענמ רשא ךשפנ יחו הוה' יח ינדא

 ךיביא ילבנכ ויהי הרתעו ךל ךדי עשוהו םכימדב
 תאזה הכרבה התעו ! הער ינדא לא םכישקבמהו 7

 פכירעגנל קרנתנו ינדאל ךתחפש תיבה רשא

 ךתמא עשפל אנ אש : ינדא ילגרב שיכלהתמה 8

 יכ ןמאנ זריב ינדאל קדוה קרשעי זרשע יכ

 ךב אצמת אל הערו שחלנ ינדא הוהי תומחלמ

 ךשפנ תרא שקבלו ךפדרל םכדא םכקיו | : ךימימ 29

 הוהי תא םכייחה רורצב הרורצ ינדא שפנ התיהו

 : עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביא שפנ תאו ךיהלא

 תרא רבד רשא לככ ינדאל הוהי השעי יכ היהו ךס

 תגלו ! לארשי לע .דיגנל ךוצו ךילע הדבוטה 1

 ךפשלו ינדאל בל לושכמלו הקופל ךל תאז היהת

 ינדאל קדוהי בטיהו ול ינדא עישוהלו זכנח שד

 60 ו 10 5 4 אז

 זכיתאטו שיא תואמ עבראכ דוד ירחא ולעיו וברח
 14 יזיגה רבנ זרשא 'ריגיבאלו : [כילכה לע ובשי
 דוד חלש קדנה רמאל םכירענהמ דחא רענ
 : שכהב טעיו ונינדא תא ךרבל רבדמהמ סכיכאלמ
 ז < לו .ונמלכה צלו דאמ ונל םכיבט םכישנאהו
 ונתויהב שכתא ונכלהתה ימ' לכ קדמואמ ונדקפ
 16 סכמוי שפג הליל כג ונילע ויה המוח ! קרדשב
 17 יעד קרתעו :! ןאצה זםיער םכמע ונתויה ימי לכ
 . לעו ונינדא לא הערה התלכ יכ ישעת המ יארו
 18 רהמתו :! וילא רבדמ לעילב ןב אוהו ותיב *רכ
 שמחו ןיי ילבנ סכינשו שכחל שכיתאמ חקתו ליגובא
 שכיקמצ קדאמו ילק םשייאס שמחו זרוושע ןאצ
 19 רמאתו :םכירמחה לע עכשתו סילבד םשכיתאמו
 השיאלו האב זככירחא יגנה ינפל ורבע זרירענל
 20 רומחה לע תרבכר איה היהו + הדיגה אל 'רבנ
 שכידרי וישנאו דוד קדנהו רהה רתפב זרדריו
 21 רקשל ךא רמא דודו !םכתא שגפתו ;דתארקל
 דקפנ ולו רבדמב קדול רשא לרכ זרא יתרמש
 : הבוט תחת הער יל בשיו המואמ ול רשא לכמ
 22 ריאשא סכא ףיסי הכו דוד יביאל שכיהלא השעי הכ
 21 ארתו :ריקב ןיתשמ רקבה רוא דע ול רשא לכמ

 צג 512 פס 10 א.

 149, 154 תג. 155, , ,,,,85

: 288 .277 0% ,202 :254 ,252 ,261 ,227 ,226 ,22% ,198 :195 

 תטתס 6 ,4 רקבה -- רקבה תא 4.

 21. ליניבא 55. 96 -- ליגבא 23, 99. | רומחה לעמ , 8%. | לעמ
 =- לעמ ליניבא לס. = לופתו 70, 112, 174, 264. = יפאל -- ל ,8
 --יפא לא ₪0 176. | ץרא קס ץראל 70 -- הצרא 5

.4 220 ,174 

 24- לופתו 112, 264. = וילנר ₪. 141. 99 --ולגר ג, 6 1%

 ינא יב [םק.145 100. | ינדא ינא -- תא ינדא 20. | ינא , 93 -- יג

 1טק.18. 82.  ינודא 2:0. | ךתמא - - - ךינואב , 955. | ךנזאב 2
 93, 187: 253, 257 -- ךינזואב 96 -- ךינפל 5.

 2%. םכשי 154,176,182,10%.  [רא 1%-- לא 2900 22

 קזומס 93, 4 לע -- לא 80: 93, 150, 187, 224: קוס 6-

 ומשב קוגתס 99. אוה , 134. - ומש \ 242. | ומע טק. 8

 יכנאו 182. | יתאר 176 -- תיאר 240. | תא 2", 30. | ירענ--
 ירבע 5.

 26. התעו 1"-- התאו 277, 279, 6. ינדא . 70 -- 'ח הוהי

 ינדא 96 -- 'נדא 182.  הוהי -- ינדא 4. אבזמ 93: 249: 29

 270. | עישוהו 2, 84, 80, 03: 90. 150,154,182, 262. ךביא %

 253: 257; 260;-- ךיב"וא 112,113,174. | םםישקבמהו -- ו ,2

 -- ב ,158--ש 0.0 112.  ינדא לא , 70.  ינוחא 7.
 לא , 240 -- אלא 15 הער %066 ךתער 6.

 27. התעו--התאו 663. הכרבה --הכרבה לכ 3 --הכרבה א 1.
 האיבה 1,230,923: 94: 150: 154 155, 182, 108, 220, 228, 288, 601

 602, 664; קצנתס 168,171,249 ; םטמס 22%.  ךתחפש -- ךתמא

 182. | הנתנו , 3 -- הנתיו 06 119.  םכיכלהתמה -- םכ , 1.
 ילגרב -- * ,60.

 28. אנ ,4 ךיתמא 4. השעי , 4 ינדאל , 2.

 תמחלמ 282. | הוהי -- הוהי דא 23. | ינדא -- ינדאל 89. | הערו
 -- העדו 15%. אל -- אלו 1%0. | אצמת -- אצמי 6

 ךימימ -- ךמימ 27%, 282 -- ךימימ לכ
 שפנ 1%--ךשפנ 29. הרורצ - - (6) < - ךפדרל תק. דג 4.

 הוהי -- ינדא 4. ז50. | ינדא ;182. | רורצב -- ו ,-
 תאו -- ו . 155. | ךביא 89פ -- ךיבוא 112,113,262. | הנעלקי <

 הנעקלי קזגזתס ףס -- אהנעלקי
 30. יכ -- רשאכ ומ. | הבוטה -- הבטה לכ 1. | ךילע -- ךילע

 הוהי 4

 31. תראז , 4 | ךל ;93. | הקפל 2 -- הקיפל 96. | לשכמלו
 174,187.2%ז. | ךפשלו ינדאל בל -- תרא רבד רשא לככ ינדאל

 ךופשלו : לארשי לע דיגנל ךוצו ךילע הבוטה 7ץס. | בל , 4.
 ךפשלו -- ו \ 40, 187, 253, 257, 4 -- ךופשלו 1 60, 154, 160, %)

 400, 601.  םכנח -- יקנ ףס0. | עישוהלו -- י , 182 -- עישחלו והלו
 155.  ול-- ךל 224. | הוהי בטיהו -- הוהי ביטיי יכ היהו

 בטיהו -- * ,7% 2%2 -- ביטיהלו 96 -- ביטיהו 2, 24, מ

 158, 282 ; קזנתוס 82 -- ביטהו 1,340, 70, 8%, 80, 93, 94, 99. 1

 150 174, 178,182, 226, 251, 2%7, 260, 264 ; קזותהס

 ל

 לן ---=

 2 עכ ,84 . לרחא 224 | .םכירענה ץב 154.
 םכיבאלמ ₪ק. 36 15%. | רבדמה ןמ 182 -- מהמ 88. 1:9. 5.
 וננדא 2. 3, 8%, 90, 168, 176, 187, 249, 252 -)נ'נודא 70 2

 251 -- וננודא 4 246 4

 1ף. םכיבוט 1, 2, 0,700 84, 80, 93, 6, 112: 144,160 2

 174,182, 195, 210, 224, 263, 257, 200, 262, 264, 664; קצונגס
 169. אלו 1%--ו 30 80, )4, 128, 150,182, 187, 5-

 ונמלכה קזנמס םכונמלכה 168. = ונדקפ -- ונדקפי 40. | ימי -- ימי
 רשא 1ף0,15%.  םכתא 58 173 -- םכתוא 6- ונתיהב 3, 7

 -- וניתויהב 1, 70, 93, 149. 150, 187 -- ונתויחהכ 3
 16. המח 182,210 -- המה 80. | ונילע --ונל 150. - םבנ 2"
 -- םכגו 4 ונתיה 128 -- וניתויה 1, 70, 93: 150, 1595 23

 קזומס 168. | םבמע -- ונמע םכיער -- םכיער ע 2
 םכיעור 112,113,150 2 ןאצה -- ןאצב 253 -- ן[אצ) קונוס

.15 
 17. המ -- המכ ג. | וכ -- יכ ויל 180. | לא , 112 -- לע 2

 174, 250 1. וננדא 30 155, 160, 168, 176, 210, 246,
 252, 601, 602 -- ונינודא 70, 150, 174 -- וננודא 4

 לאו 96. לכ ,1,2. | וילא -- רמאל 3 -- ' טק. 4 144
 18. לינובא -- ' , 102, 242 -- ל'ניבא 1, 2, 3, 10: 70, 85: 89 2

2255 ,210 ,176,187,195,198 752,,,ָָ ,99 96 
2 ,0 271 ,204 ,202 ,200 ,257 ,253 ,251 ,250 ,240 ,246 ,227 
 693 קחתס םכינשו -- םכיתנשו 5. רוושע

 ד, 176,226, 246, 249, 250, 251, 253: 13
 264, 270, 282, 60 2, 659 'ק : קזומתס 128 ; 1סע6 82 -- [-רוישע

 70, 89 3 קזותגס 198 -- תיושע 3, 7 260, 271
 םומס 8% -- ש קת. 145 99 -- ) ₪. 395 4--ת ג. 46.
 ילכ -- אילק 150, 160, 249, 288, 1. םכיקומצ 1, 70, 84,

 112,111,128,1ף0,155, 174,182, 187,195: 249: 2.
 םכיליבד 168. | לע ,182. | םכירומחה 7 220.
 19. הירענל -- הירענ לא 150. | םכבירחא 6 ןכירתא 5-

 השאלו 93: 96, 282,
 20. היהו -- היהיו 150 -- הוהו 4 איה -- אוד 2:
 תבכור 02.12, 746, :למחה -- 2. ' תחחו") 84, 2
 174, 187, 210, 250, 253 : קמשס 1:68. | רךהה ;ז. | םבידרוי 3
 113,174,195, 253,257. | שנפתו -- שמתו 224 -- שוגפתו 2%
 2%4 -- שגפיתו 7- םכתוא 96, 102, 112, 210, 253: 254 %4

 -- התא 4

 רמא ךא = 99. -ךא תטמס ןכא 21. רודו--- ףודו 277

 הול -- הז טק.:45 5. | אל - 4- ול םונומס יל
 '22. הכ --יכ 40. | השעי-- יל השעי 150. | םביהלא -- חוהי
 שכיהלא ג. | דוד יביאל םכיהלא -- םכיחלא יל 70. יביואל 2
 קוק,150,זז74. דו ףסי 102 =- ףיסוי 1, 70 82, 80
200 7 176,182,195:240 2 ,3 
 264, 277, 283.  םכא -- תא 182, - רוא \ 1, 2, 3, 4, 22, 23, 09

,1 1009 ,( ,4 :90 ,89 ,85 ,84 ,82 ,67 



6% 

 ךתמא הנה רמאתו הצרא שכיפא וחתשתו סכקתו 1

 סכקתו רהמתו :ינדא ידבע ילגר ץחרל החפשל 2

 תכלהה היתרענ שמחו רומחה לע בכרתו ליגיבא
 ! השאל ול יהתו דוד יכאלמ ירחא ךלתו הלגרל

 זכג .ןייהתו ילאערזימ דוד הקל םכעניחא זראו 3

 ותב לכימ תא ןתנ לואשו : שםישנל ול ןהיתש 4

 : םכילגמ רשא שיל ןב יטלפל דוד תשא

 ו

 תצולה רמאל התעבגה לואש ירא סכיפזה ואביו 1

 ! ןומישיה ינפ לרע הליכחה תעבגב רתתסמ דוד

 תרשלש ותאו ףיז רבדמ לא דריו ללואש םכקיו 2

 רבדמב דוד תא שקבל לארשי ירוחב שיא סכיפלא

 ינפ לע רשא הליכחה תעבגב לואש ןח :ףז 3

 אב יכ אריו רבדמב בשי דודו ךרדה לע ןמישיה

 םכילגרמ דוד חלשיו + ץררבדמה וירחא לואש 4

 תוב" דוד כקו | + ןוכ] ללא 'לואש אב יכ עדיו 5

 תא דוד אריו לואש שש הנח רשא כוקמה לא

 רש רנ ןב רנבאו לואש שכש בכש רשא וסוקמה

 : ותביבס םכינח םכעהו לגעמב בכש לואשו ואבצ

 ישיבא ראו יתחה ךלמיחא לא רמאיו דוד ןעו 6

 5 0 ד א

 1ו2,113,150, 253,257, 260, 264 -- ["רוכלהה 2, 22, 2ג, 67, 82,

8 5 144.54 ,101,134,130 ,100 ,99 ,96 :93 90 :80 84 
2 ,20 ,246 ,226 ,210 2 ,,, ,162,172,173.174 

 254, 262. 270, 271, 270, 282, 283, 284, 286, 288'ז., 300, 664 ;

 קעתותמס 94: םטמסס 4

 43. תראו -- האו 282. | םכעוניחא 70, 80, 96. 140. 10 7

 182, 224, 2ף0 -- םכענ יחא ף3. | הנייהתו 6 227

 257, 260 : קענגס ןהיתש כ. 145 3 -- םבהיתש 7.

 ול ,71-

 44. דוד תרשא , 6 4. שיל -- שייל ף6 -- שול 158. %

 228, 249, 21, 602. - רשא , 4.

 ז. םכיפצה 40. 70, 80,112,113,144,1%0, 156, 168, 224, 6

.2 ,288,601 ,283 ,21 ,264 ,260 :2% ,250 ,240 ,246 

 :רעבגה 15%. | אלה 1, 2, 4, 23, 10, 70, 824, 6

6 ,173,174 ,172 ,168 ,112,113,134.139.144,150,154,15% 

 182, 224, 246, 249, 2%2, 2%, 2%7, 260 ; קזגמס 128. | תרעבנב

 -- תעבגב ונמע 93,96, 150. = הליכחה -- הליבחה 1: :: 2

 257, 288, 602 ; קזננתס ףס ; ץג06גת 80, 260 -- הליוחה 174-

 לע --לע רשא 1, 23: 30, 80: 03, 96 2 ,,,,, 

(% ,4 284 ,4 271 ,260 ;257 :253 0 ,240 ,246 ,201 ,198 ,87 1 

 601 -- תגזַ. 200. רשא 162, +. ןמישיה 1, 30, 67, 80,

14 2521 :195 7%6,,,,,, ,1289 ,101 ,100 

 262, 270, 282, 283, 286, 287, 288.1, 289, 400 1, 650 2; םטעש

 168,182 -- ןומשיה 82, 155, 4

 < 2. םבקו --', 150. - לואש ,182. דריו -- ךליו סמ, 601 ג

 קונזמס 174. = ותאו -- ותאו תא 158 -- ומעו 174.  ירחב 7

 174--ירוחבא 3. - שקבלו 4.

 3. לואש 1%. 182. | תעבגב -- תעבגב חריעמב 70. | הלינחה

 -- הליבחה 112, 253, 257 : קו1וס 09: ש166001 80, 260 -- ה

 ןמשיה 82, 144, 210--ןומישיהוק , 12 2

?277,602 ,260 ,2%1,253:257 ,+ ,1 

 קזותוס 128 ; תטת6 149 -- ןימישיה 96,158 -- ןומשיה

 בשוי .1ז 2, 252, 257 200284.  רבדמה 24
 4. דוד חלשיו , 6.

 5. םםקיו -- אביו 2. רשא -- (6) -- הנח 5 4.
 לואש - - (6) - - אריו . 82,176, 253. דוד 2" תא , 7
 -- לא 89.  בכש 1%-- הנח 173.  םבש 2" 8. לואש 2".
 רש -- רש םכש 150.  בכש 2%"-- בכוש 113. | םםינח -- םכינוח
 93: 174, 250 -- הנח 70. | ויתוביבפ 76, 174, 26ז -- ותוביבס 4

 -- ויתביבס 4.23, 30, 85: 86, 80,932, 114, 150, 158,176.

 252: 253: 257, 260, 262, 270, 271 4, 27ֶט , 282, 284, 614, 659'ק

 קזומס 113,128 ; (ס6 2 -- ןיביבס 4.

 6. יתחה , 224. = לאו --ו , 614. | ישיבא 1%-- ישבא .
 ישיבא -- (זנ) - - ןכ . 240. | לא 2", 187, - לא לואש ,

 לא 3.70 "

0 54 6% 

 32 ךורב לגיבאל דוד רמאיו ! ךתמא זרא זררכזו

 קדזה ויה ךחלש רשא ללארשי יהלא קדוהי
 43 ינתלכ רשא תא הכורבו ךמעט ךורבו :יתארקל
 34 כלואו :יל ידי עשוהו םכימדב אובמ הזה זכויה
 ךתא ערהמ ינענמ רשא לארשי יהלא ;דוהי יח
 רתונ שכא יכ יתארקל יתאבתו תררהמ ילול יכ
 4% דוד חקיו : ריקב ןיתשמ רקבה רוא דע 'רבנל
 וכולשל ילע רמא הלו ול האיבה רשא תא הדימ
 16 תובתו |: ךינפ אשאו ךלוקב יתעמש יאר ךתיבל
 התשמכ ותיבב התשמ ול הנהו לבנ לא ליגבא
 דאמ דע רכש תצוהו וילע בוט 'רבנ בלו ךלמה
 : רקבה רוא דע לודגו ןטק רבד ול הדיגה אלו
 17 תא ותשא ול דגתו לבנמ ןייה תאצב רקבב יהיו
 : ןבאל היה אוהו וברקב ובל תמיו הלאה םכירבדה
 48 : תמיו לבנ תא זדוהי ףגיו וכימיה תרשעכ יהיו
 39 רשא הוהי ךורב רמאיו ללבנ תמ יכ דוד עמשיו
 ךשח ודבע זראו ירבנ דימ יתפרח ביר תרא בר
 חלשיו ושארב הוהי בישה לבנ תער תאו הערמ
 40 ואביו : קדשאל ול התחקל ליגיבאב רבדיו דוד
 ;רילא ורבדיו הדלמרכה "ריגיבא ירא דוד ידבע
 ! ;רשאל ול ךתחקל ךילא ונהלש דוד רמאל

 רש ו

 ךתמא קונוס ךיתמא 14
 42.  ליניבאל 1, 4, 40, 8%, 89: 933 66
; 601 ,300 ,288 ,41 283 ,4 271 ,262,264 0% 257 ,253 ,210 ,197 
 זנתס 8 174-- לגובאל 101 -- ליגבאל 23. חזה ,.
 23. הכורבו -- הבורבו 1. תרא 0106 יתא 171 -- 30--
 הוהיל תא 0. ינתלכ --- ינתיליכ ו - יניתילכ 22: 94, 099, 2
 נו; קזותס 8 -- ינתליכ 93 - ינתילכ 1, 2, 30, 82; 6
4 106 ; 264 ,250,251 ,224 ,182 ,155 :154 149 114 
 הזה םכויה , 650 2. = הזה , 150, 174- אבמ 89,113,155, 2
 187, 2512: 7: 260, 264 ; כז1תגס 1 . עשוהו א 201 --עשהו 7
 ףס, 94, 100, 139: 155; 159. 09 100 7; קמתס 168 -- עשאהו

 134 -- עישוהו 84, 93,150, 154, 172, 182, 240, 253, 257, 200 :
 קצותס 4

 24- ינענמ ?סצ6 םכענמ 8. ךתוא 2: 3: 23: 70, 85: 89: 59
,187,105 ,172,175,176,178 ,130,144,154,168 ,112 ,101 
 22%, 240, 262, 264, 271, 279, 282, 283, 284, 280 ; קס

 ילול -- אלול 1, 2, 23: 0, 70, 95.04 96. 99. ,4
2 ,251 ,246 ,24 ,210 ,178,182,108 ,176 ,172 ,160 1 
 271 4, 289, 0 1 תרהמ ץצגנפס ערהמ 130 -- יתרהמ

 154. | יתאבתו -- ית , 96, 526 -- ' \ 1 2 89
2060 :7 .320 :309 012 ,260 :253 ,250 ,249 ,206 ,204 ,176 ,174 

 275: 452: 473: 476: 499: 546. 569, 659 'ק : קתוותס 126 --יתאובתו
 84,198, 224 -- ותאבתו 210 -- הנאבתו 7

 25. הדימ 0116 םכדימ 89. | יאר , 30 | ך?לקב 4
 ךינפ -- ךינפ תא 74- / 6

 .' 46. אובתו 101. | ליניבא 1, 2, 3, 4, 22, 23, 10, 67, 70, 82,
+,,, ,101 ,100 ,9 ,96 4% 89.99 ,8% 
29 .195 ,178,187 ,176 2 9 1 

,283 ,282 ,270 ,277 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257 ,252 ,242 ,226 

 284, 286, 287, 2881, 280. | לא -- תא 182. | ול %.
 וילע , 182. | רכש -- רוכיש 257, 260, 264 -- רוכש 3, 4, 23,

,224 :176,182,195 .99 :94 .93 :80 

 226, 228, 262, 253, 262 : קזגתס 2, 4. ןוסק זז2

 172,174,176,195 2 לודגו -- לדגו 134.-- לודג וא 6

 27. רקבב יהיו , 1. = .רקבב , 251 -- רקובב 28. | [-ראצכ 2

 קתמס 110. - ןתשא ,174.  תרא -- לכ תרא 4
 28. תררששב -רוזמיו 4

 29. ךורב בר -= ברא +. ביר -- יביר 70, 6
 ורבע -- ו , 3- לינבאב 260, 264 -- לגיבאב 4.

 40. 00. ; 30, ונחלש -- ינחלש 70 4. ךיילא 6.

 ךיתהפל השיאל 4.
 41. ביפא -- ויפאל 4. ץוחרל 23: 70 174: 249: 264, 283 3:

 קזגומס 168. | ילגר , 4, 85,149.  ידבע , 89. | ינדא -- וינדא 3.
 24 לגיבא 1068 - ל קצותס א 0. היתרענ -- י 17

 היתורענ 2, 4, 23, 70, 174,176.178,182,93,112,113,1%4,15%. .

 226, 246, 260, 2ף7, 260 4; קענס תובלוהה 4, 70%
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 בוט צל | ! ךינדא ךלמה תרא תחשהל שעה 6
 תרומ ינב יכ קדוהי יח זרישע רשא הזה רבדה

 חישמ לע שככינדא לע שכתרמש אל רשא שכתא

 תחפצ תאו ךלמה תינח יא קדאר קדתעו ;דוהי "
 דוד לוק תא לואש רכיו !ותשארמ רשא םכימה 7

 ינדא ילוק דוד רמאיו דוד ינב הז ךלוקה רמאיו

 ודבע ירחא ףדר ינדא הז המל רמאו + ךלמה 8

 אנ עמשי התעו :!הער ידיב המו יתישע המ יכ גס

 ךתיפה קדוהי פא ודבע ירבד תרא ךלמה ינדא

 ינפל שכה םכירורא םכדאה ינב שכאו החנמ חרי יב

 קדוהי תלחנב חפתפהמ ויה ינושרג יכ ?דוהו

 לפי לא התעו : םכירחא זכיהלא דבע ךל רמאל 20

 לארשי ךלמ אצי יכ זדוהי ינפ דגנמ הצרא ימד

 תורקה ףדר" רשאכ דחא שערפ תרא שקבל

 יכ דוד ינב בוש יתאטח לואש רמאיו ! שירהב 1

 ךיניעב ישפנ הרקי רשא תחת דוע ךל ערא אל

 ! דאמ הברה הגשאו יתלכסה ?זדנה הזה םויה

 דחא רבעיו ךלמה תינחה קדנה רמאיו דוד ןעיו 2

 ותקדצ תא שיאל בישי הוהיו : החקיו םכירענהמ 3

 תצלו דיב שפוה קדוה ךנתנ רשא ותנמא תראו

 רשאכ קדנהו |: קדוהי חישמב ידי חלשל יתיבא 4

 ישפנ ירדגת ןכ יניעב הזה כויה ךשפנ קרלדג

 סג אאאט 1: 5 3 וש

 לואש לא יתא דרי ימ רמאל באוי יחא היורצ ןב
 ל אביו + ךמע דרא ינא ישיבא רמאיו הנחמה לא
 בכש לואש קדמהו קרליל טכעה לרא ישיבאו דוד
 רנבאו ותשארמ ץראב הכועמ ותינחו לגעמב ןשי
 8 דוד לא ישיבא רמאיו !וותביבס טכיבכש שכעהו
 ונכא התעו ךדיב ךיביא תא ויה שכיהלא רגס
 : ול קרנשא אלו תחא םכעפ ץראבו תינחב צג
 9 חלש ימ יכ והתיחשת לא ישיבא לא דוד רמאיו
 10 הוהי יח דוד רמאיו + קדקנו קדוהי חישמב ודי
 המחלמב וא תמו אבי ומוי וא ונפגי הוהי כא יכ
 זז חישמב ידי חלשמ הוהימ יל הלילח : הפסנו דרי
 ותשארמ רשא תינחה תא אנ חק קדתעו ;דוהי
 12 תרא דוד חקיו !ונל הכלנו שימה תחפצ תאו

 וכליו לואש יתשארמ שכימה תחפצ תאו תינחה
 עכלכ יכ ץיקמ ןיאו עדוי יאו הדאר ןיאו שכהל
 13 רבעיו : שהילע הלפנ הוהי תמדרת יכ זםכינשי
 בהישקחרמ ההה שאה רע (דמעיא: ףבעה דוד
 14 לאו שכעה ללא דוד תורקוו \ ! םכהיניב פוקמה
 רנבא ןעיו רנבא הנעת אולה רמאל רנ ןב רנבא
 ז5 דוד רמאי !ךלמה לא תרארק התא ימ רמאיו
 לארשיב ךומכ ימו קדתא שיא אולה רגבא ירא
 דחא אב יכ ךלמה ךינדא ירא תרמש אל המלו

 רה ה ות | ומ ₪ די 10 א 8

 89: 96. | רמאיו -- * . 264. = לא 2" 06 תא 139. = ךלמה , 4.

 ו אלה 1, 2: 40 70, 70, 82, 86, 6, 80: 93: 99 2 15

240% ,246 (216 ,187 ,182 ,174 .155,158 ,154 ,144,150 ,139 ,130 

 252: 253,254: 257,260.  המלו--ו ,187. .התרמש 14, 6

 139. לא 2"-- תא 89,176,187,227 --לע 257--א

 12. 139. - דחא -- תחא 7. =כעה -- םבעהמ 1 -- םכירענה

 176. | תא ;89 --לא 102. | ךינדא ךלמה = ךלמה .ךינדא 1

 16. הזה 9 06, לע 2"-- לעו 224. יא - תרא

 89, קומס 3,70 ---' [טק.185 99. | ראו-- ו \ 242 -- 'או 4

 ויתושארמ 76, קתונמס 113 -- ותושארמ 84, 154 -- יתשארמ 2

12 4% 150,155 42 ,96 5 :89 ,86 .3 4 :3 

 195, 227, 240, 242, 251,253, 7 260, 264, 270, 271 44, 659 'ק :

 קצוגתס 4

 17. לוק , 70. = ךלקה 4 158,176. דוד 20

 4174: 224. ךלמה , לס -- ךלמה דוד 4.

 18. ינדא \ 6. ףרור 150 4.

 19. ךלמה , 70. | תרא ;187. | יב 70. | החנמו 24.

 םכאו 25 89.  םכדא 30: 105, 201.  םםירוראה רה זז

 -- םכ ₪ק. 245 96. | הוהי ינפל -- הוהיל 1. | ינשרג 12 ו

 יתשרנ 0. ךל 2. דובע 112,140, 1066 סב

 20. לופי 112,158.  ינפ, 30. - תא א 70,168, 224. | שוערפ

 10: 150, 249, 614. | ףודרי 96, 24. ארוקה 3, 70 1,

 96, 101, 0 154: 172; 174, 187 6 249, 20 : קזותס 128 ;

1056 

 21. לואש -- דוד לא לואשש 71.
 06 93. | הנה ;ז. | יתלבסה --י 6.

 הברה 4.

 22. רינח 30, 70, 86, 80, 3: 99, 112,150 1, 6

 224: 249: 251, 252, 270, 271 4, 614, 659'ק. | רובעיו 115 264

 החקיו טק. ג. 168 -- היחקיו

 23. ותקדצ תא -- ותקדצ ותקרצכ ז.  שיאל -- ל , 187. תא

 70. תאו -- ו ,. ותנומא 1, 70, 84, 8, 3: 94: 96.

2 ,226 ,224 0 ,112,113,150,154,158,174,182,187,106 

 253: 257, 200, 264, 664; ענותס 168 ; (ס6 128. הוהי ל %

 דיב -- ידיב 23, 70, 89, 93, 6% 7

% ,4 283 ,4. 271 ,270 ,264 ,257 ,252,263 ,250 ,249 :224 ,198 
 602, 614: קזותוס זג,ווָג. | יתיבא -- יתיבא ונתנ 6. חולשל

 6. ירי -- די 90, 96 ; םוגת6 128 -- וב ידי חישמב =

 יתישמב 71:

 24. יניעב -- הוהי יניעב 15% -- טק. דג לדנת ישפנ ₪

 1 ינליציו 1, 40 84, 6 89: 90: 93, 94, 96, 99, 112, %

24 260 ,257 ,224 :195 ,187 2 ,, ,154 ,150 

ּ ,2 106 ;28 ,282 ,264 

 הרקי -- ארקי 4, :

 הברה -- הזה ךרדב

 ל. אביו -- ואב 261. | בכוש 112. | לגעמב , 187. | הכעמ
 128, 2ז10,240,2ף4: םטמ6 1ף0 -- הכשמ 158 -- הכעומ ודיב 0.

 ותושארמ 154 -- ויתשארמ 4, 23, 70, 3; 12 2

2 ,\/ 271 ,264 ,200 ,2%7 ,253 ,252 ,21 ,200 ,240 ,242 ,224 :187 

 9 'ק ג קממס 113,128,168. | םכיבכש -- םביבכוש 112 113--

 ;ביבכש .םכינח 187 -- םכינח 89. | ויתוביבס 140, 176, 246, 10

 257: 260 ; קזנמס 113 -- ותוביבס 154 -- ויתביבס 23: 85;

 דפ דוס ז 0,171. 192. 227, 240, 252..200, 2503, 270, 271/00

 659 'ק ; קזותגס 2,128 -- ויתובבס

 8. ישיבא , 8% -- ישיבא דוד 7ס -- ישבא זֶדֶּג- | םכיהלא -- לא
 5ם. [:ם. 178 --- םביהלאה 086 15%. | תא -- ת טק. 4

 ךביא זכ 2, 3.21, 52. 54, 80: 00 101, 02, 128) 140,158 2

 ללכ וקו תקס) 187 201 2200/,221 260. 200, 264, 270, 279/00

 659 '* ריתי ;: םטת6 150, 173, 198 -- ךיביוא 105: 279; 294, 286 --
 ךביוא 22, 67: 8. 86, 90, 00, 112, 113, 130,134,139, 144,

 160, 21, 252, 262, 288, ףסס 1, 602 -- ךיבוא 100, 175. = ךידיב

 תוקנו וכ. 4. =, תירנחב 262 ץראבו -- ו ,

 תחא ,182. אל --ו,70  ול--וב ₪
 9. והתיחשת -- * , לס -- והתחישב 6.

 גס וה טק. 2 67. = אבי ומוי=ומוי אבי "קס. "| אובי 2, 4
0 1230,158,162,210 ,100,101,134 ;86:90:94 ,22 

 2007, תמו , 0 6. הר", פס =- דרי וא ולס

 עא יהולשמ זנ2,140,192,280.' הוקי,לפ. אנ,150. תא,
 249. -ותשארמ רשא , 201. | ויתשארמ קמומס 113 -- ותושארמ

 2,154 --ויתשארמ 1, 4: 23: 30, 80, 112, 160, 155" 6%

2 271 ,260 ,200 ,27 ,257 ,282 :201 ,280 20.20 :7 195 

 283,614,659'ק: קמממס 2,128.  םכימה -- ה 182.  הכלנו--

 הכלנו רמ . :

 11,12. םכימה - - (7) - - הכלנו \ 30, 96 -- 55 4.

 12. זרינחה , 1. בימה =- רשא םכימה 1, 30 -- ה , 4

 ובליו לואש יתשארמ 00.18: 173. יתושארדמ 76 14

 -- איתושארמ זוג -- ויתשארמ 158. | לואש -- א קוס ל 4.
 וו -- האר סל האור 112,150 +. עדוי ןיאו \ 5-

 ץיקמ ןיאו עדוי < עדי ןיאו ץיקמ 174. | עדו -- ו. 12 4, 0 2
,782,187 .154 .150 ,114 ,99 :96 :94 :93 :86 ,84 

 20, 251, 253: 287: 200, 204, 614: קזומס 2,113. | םבינישי לס

 4 המדרת 6.

 13. רבעיו -- רבעיו האר ןיאו םכהל וכליו לס -- רובעיו 4.
 דוד -- ךרד %6- קח רט 22: ץסנ סבג 190 שנ 174170

 187,195: 224, 257: 260, 264, 0. בר--ם וו

 14. לאו -- ו. 89:96. אלה 1, 2, 423 10, 70, 82, 84, 5,
7 ,,,,,,, ,113 .112 ,99 ,96 ,92 :89 ,56 

 224; 266, 249, 252: 253: 257, 260, 270, 282. | רנבא [ע'ו ,%



 2? א.

 ןאצ חקלו השאו שיא היחי אלו ץראה תא דוד
 ללא תוביו בשיו םכידגבו םילמגו םכירמחו רקבו

 רמאיו שכויה סתטשפ לא שיכא ףמאיו : שיכא 10

 בגנ לאו ילאמחריה בגנ לעו הדוהי בגנ לע דוד

 תרג איבהל דוד קריחי אל .השאו שיאו :ינקה גנ

 קרכו דוד קדשע הכ רמאל ונלע ודגי ןפ רמאל
 ; סכיתשלפ הדשב בשי רשא כימיה לכ וטפשמ
 ומעב שיאבה שאבה רמאל דודב שיכא ןמאיו
 ! שכלוע דבעל יל היהו לארשיב

 א 2

1 

 שכהינחמ תא טכיתשלפ וצבקיו שכהה םכימיב יהיו 1
 דוד ללא שיכא רמאיו ללארשיב שכחלהל תנבצל
 : ךישנאו קדתא הנחמב אצת יתא יכ עדת עדי

 רשא תרא עדת התא ןכל שיכא לא דוד רמאיו 2

 רמש ןכל דוד -לא שיכא רמאיו ךדבע קרשעי =
 ודפסיו תמ לאומשו : םימיה לכ ךמישא ישארל 3

 ריסה לואשו וריעבו המרב והרבקיו לארשי לכ ול
 וצבקיו : ץראהמ םינעדיה תראו זרובאה תרא 4

 תרא ילואש ץבקיו פכנושב ונחיו ואביו שיתשלפ
 הנחמ תא לואש אריו : עבלגב ונחיו לארשי לכ 5
 לואש לאשו :דאמ ובל דרחיו אריו שכיתשלפ 6

 םכירואב שכג תומלחב םכג הוהי והנע אלו הוהיב

]/ 455 1. 56 60.1. 

 | 2% לא לואש רמאיו : הרצ לכמ ינלציו הוהי יניעב
 זכגו השעת השע כג דוד ינב התא ךורב דוד
 ; ומוקמל בש לואשו וכרדל דוד ךליו לכות לכי
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 דיב דחא זםכוי הפסא קדתע ובל לא דוד רמאיו
 ץרא ללא טלמא טלמה יכ בוט יל ץיא 'לואש
 'ככב דוע ינשקבל לואש ינממ שאונו שכיתשלפ
 2 רבעיו דוד םכקיו | + ודימ יתטלטנו לארשי רובג

 ןב שיכא ללא ומע רשא שיא זרואמ ששו תצוה

 4 אוה תגב שיכא שע דוד בשיו : תג ךלמ ךועמ
 שעניחא וישנ יתשו דוד ותיבו שיא וישנאו
 4 דגיו = : תילמרכה לבנ תשא ליגיבאו תילאערזיה
 !:ושקבל דוע ףסוי אלו תרג דוד חרב יכ לואשל
 5 ךיניעב ןח יתאצמ אנ שכא שיכא לא דוד רמאיו
 שש קרבשאו הדשה ירע תחאב וםכוקמ יל ונחי
 6 ול ןתיו : ךמע הכלממה ריעב ךדבע בשי המלו

 גלקצ זדתיח ןכל גלקצ זרא אוהה זםכויב שיכא
 7 זפימיה רפסמ יהיו :הזה םכויה דע הדוהי יכלמל
 קרעבראו םכימי שכיתשלפ הדשב דוד בשי רשא
 8 ירושגה לא וטשפיו וישנאו דוד לעיו : םכישדח

 רשא ץראה /רובשי 'זדנה יכ יקלמעהו יזרגהו
 9 קרבהה + שכירצמ .ץרא דער .החוששראוב | םכלועמ

- 

 7 ג תת 2 6

 10. שיכא רמאיו , 84. | לא -- א 421. | םכיתטשפ 182 -=-
 םביתשלפ 187 --[טק.14. 3. לע --לא 150; 224, 253,

 452: 541, 560, 590 : קגנתסס 251 ; [סזו6 171,187 -- ע 4[
 128,178,309,322. | בגנ לעו , 490. | לעו -- לאו 150 149

 452 ' (סע6 249 -- ע [טק.ז40 128,300. ילאמהריה --ר קוס

 ח 99. לאו -- ו \ 150 375 -- לעו 160, 307: 319: 337: 9

 494: 505: 514: 519: 531 תוגז<- 541: 549, 593, 607, 612: קנווס
 249 : (ס66 254 -- א (0ק.1885 424, 1. יניקה 1, 2: 7 222 %

29 102 ,101 ,100 ,96 ,94 ,03 ,90 ,86 ,85 ,84 :82 ,70 :67 :30 

4 172,173 ,168 ,155,158 ,154 :750 :144,149 :134,129 ,114 

 176, 178,182, 187, 195, 242, 246, 240, 2ף1, 22, 2%4, 262, 709

 4 י

 זז..רמאל - - ןפ לס. | ןדיגי 1. 2, 230 40, 929 59:93: 5

229 6 ,224 ,210 ,187 ,174,178,182 ,158 :155 ,150,154 ,112 

 253: 257, 260, 262, 264, 271, 282, 284, 614 קצונבס 4

 השע -- השעי דויל הכו -- ה קזנתוס ו +.
 וטפשמ -- השעי 1. בשי ,\ 224 -- דוד בשי 80, 187, 201, 240,

 250 -- בשי אוה 96. | םביתשלפ -- יתשלפ מ. 1:ח.
 12. שאבה 1" שבאה 1 -- שיאבה 86. | שיאבה 2"-- שיאבא

 30.  לארשיב -- ב. ;2 158, 174, 187,195, 201: 249,

 251, 257; 260, 262. | דבעל -- ל , 70, 89. 7.

 1. םכהה 05.14. 8%-- בכה 1.
 לארשיב -- לארשי םכע

 ךישנאו התא 10ק. 8. 2:

 2. התא -- התע 225. תא 4

 1 רמוש 112,111,154, 4. ךמישא , 70, 6.

 3. ול -- ותא 9. ורבקיו קזנתס 1 -- והורבקיו 96, 112, 4.

 וריעבו -- וריעב 168,198 ; תטתס 182. | לאשו 96. = תא , 2
 67, 90, 94, 100, זז, 114, 124, 144, 525 176. 179 207, 2

 200 '1, 602, 663 1: תטמס 1, 82,140, 150,160, 1.

 תרבאה 2: 4. 30, 85, 93; 96,101,15,172,195, 224 -- תובואה
 99 112, 149, 150; 4. םכינעריה -- כ , 101 -- םכינעריהו

 -- םכינועדיה 112, 168, 174, 246, 252, 270, 282, 283, 284, 280

 06 70 -- [טק,180 102. | ץראה ןמ 70, 89: 91. 9

 174,182, 201, 220, 228 ; (סעצז60 4

 4. םכיתשלפ -- םכהינחמ תא םכיתשלפ 9.
 ץובקיו 174, 226 -- וצבקיו 4. | לואש , 4.

 -- עבלגב לגלגב 89 -- עובלגב 4
 5. אריו 2?-- אר"ו 1, 2, 3, 23, 20, 84, )1, 96, 99, 112, 2

2 ,251 ,260 ,226,249 ,182 ,160,174 ,154,158 ,149,100 ,130 
 253: 257, 260, 264, 271 44, 288, 602. | ןבל -- ובל אא 1.

 דאמ , 4.

 םכהנהמ 2

 הנחמב , 1.

 תא , -

 עודי 224,

 השעי 515 4 ןכל 4

 ונחיו ז*,

 תא ,-70. ,. עבְלַבַב

 ומקמל 1, 3, 82+

 2%. רוד לא לואש < לואש לא דוד קס.  לואש -- לזאש רוד
 ז השע -- ושע 'ק 154 השעת -- יכ השעת 6.
 לוכי 2, 40, 90, 93 96, 101, 144, 150. 154, 158,174, 79, 2

 187. 195, 224, 250, 251, 25, 270 : קצנס
.4 ,2835 ,282 ,271 ,182 22 ,,,, ,90 ,84 

 התע ובל לא , לס. = דיב -- םכווב 2
 1סע6 195 --ד טק. 4 יכ קננמס םכא יכ 1. טלמא ,

 1,845 -- ₪ 06 ם ונ4 --א [!טק.זג5 90. | שאנו 9, 6

 2. רוד =כק% \ 174. אוה רבעיו דוד טק. 84 1. רובעיו

 1:2, 2646. - או 6. שיא , ז -- אשיא רשא , 4.
 ומע -- ותא 93,112, 249 -- (טק. 745 168. | שיכא -- תגב שיכא

 וישנאו אוה 0 -- 'שיכא 74.
 2: שיאא 4. | ותיפו , 84- לוד 27-- דודו 20. | תשו | 4

 םכעוניחא 96, 150, 174, 178, 224, 250, 257, 260 : 10166 4.

 תרלערויה 187 -- תרלאערזיה 4, 86, 99, 75

 1. דוד 0. :48- 4

 242, 246, 2493 םטמס 128,150 -- תיל גס. 4. 4 לאניבאו

 קס.  רילמרכה -- תח, 128,174--' 4
 4- דגיו 0.406 149 -- דגויו 112 -- דוד דגיו 70. | דר

 224. | ףס' 1,2,4,21: 100% 84, 86, 80, 93. 90, , 4

01 ,187,195,198 ,182 ,174,176 ,154,158,168,171 ,150 ,149 

0% ,257 .253 ,252 ,2%1 ,249 ,242 ,240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 
 264, 271 4, 614. 659 'ק-

 <. יתאצמ , 1. | רחאב -- תחאל 6.
 ריעב -- ירעב 40, 149, 228, 6

 6. גלקצ 1%-- גלקיצ 22, 70, 8%, 102, 400 -- ק [טק. 4% 7.

 ןכל -- ןכ לע 9 96, 240, 00 : קנווס 128 -- ל טק. 14. 51

 לקצ 2"-- גלקיצ 70 85, 94 -- כ ק. .7 

 7. הדשב , 102 -- הדשמ קצותגס 74. םביזכי ,

 80,150, 201 -- העבראא 74-

 8. וישנאו -- שנ [0ְק- 4. 2 ירושגה לא וטשפיו , 99.

 לא -- תא סב. | ירשגה 174.  *רנהו -- ו , 168 -- יזיהגהו 2
 -- יגהו (0ע6 30 -- 'רזנהו 1. 4: 93, 149, 172, 176, 224, 240, 62

 249: 250, 251, 253: 257, 271 4, 659 'ק : קוגתתס 171. תבשי

---- 264 ,260 ,2%7 ,253 ,2%2 ,224 ,210 1957 ,168 ,154 ,150 ,89 

 תובשוי לס, 112, 112, 144, 174-- תבשוי 182.  ץראה --ץראה תא

 2%0--?ראב 614.  ךאוב -- ז , 87

6 ,284 ,283 ,282 ,270 ,271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ,224 :1056 

 --הפאוב 22%, (סע6 158 -- הבאב 122 108, 227 ; קענזתס

 הרוש -- הרושא 4, 4 דעו -- ו ,

 9. ץראה -- ץראה לכ 40. | השאו , 195 - %
 = רוד חקלו 174. = םכירומחו 40, 250. = םבידגבו ,6

 בשיו אביו 4.

 המלו -- ו, 14

 העברא

 חקלו --
 בשיו ==
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 קכיאבנה דיב כג דוע יננע אלו ילעמ רפ שיהלאו
 ! השעא המ ינעידוהל ךל הארקאו תומלחב כג
 ךילעמ רס קדוהיו ינלאשת המלו לאומש רמאיו

 ידיב .רבד לשאכ- הל י?דוה שעה |! ךרע יהיו
 ךערל קדגתיו ךדימ קרכלממה תרא ;רוהי ערקיו
 תישע אלו הוהי לוקב תעמש אל רשאכ : דודל

 ךל קדשע זרזה רבדה ןכ לע קלמעב ופא ןורח
 ךמע לארשי תא כג הוהי ןתיו :! הזה כויה הוהי

 זרא שכג ימע ךינבו קדתא רחמו שסיתשלפ דיב

 רהמיו : םפיתשלפ דיב הוהי ןתי לארשי קרנחמ

 ירבדמ דאמ ארייו הצרא ותמוק אלמ לפיו לואש

 שחל לכא אל יכ וב קדיה אל חכ כג לאומש

 לואש לא השאה אבתו : הלילה לכו םויה לכ

 קדעמש קרנה וילא רמאתו דאמ להבנ יכ ארתו

 תרא עמשאו יפכב ישפנ םכישאו ךלוקב ךתחפש

 שכג אנ עמש התעו !ילא תררבד רשא ךירבד

 שכול :תרפ ךינפל המשאו ךתהפש לוקב קדתא

 רמאיו ןאמיו : ךרדב ךלת יכ חכ ךב יהיו לוכאו

 עמשיו קרשאה םכגו וידבע וב וצרפיו ללכא הצל

 השאלו ! הטמה לא בשיו ץראהמ טכקיו שכלקל

 חמק חקתו והחבזתו רהמתו זריבב קברמ רגע
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 ל יל ושקב וידבעל לואש רמאיו | + םיאיבנב כג
 קדב קרשרדאו זדילא קדכלאו בוא תלעב תשא
 ןיעב בוא תלעב תרשא הנה וילא וידבע ורמאיו
 8 ךליו סשכירחא םכידגב שבליו לואש שפחתיו ! רוד
 הליל קדשאה ללא ואביו ומע םכישנא ינשו אוה
 רשא תרא יל ילעהו בואב יל ₪נ ימוסק רמאיו
 9 קדתא קדנה וילא קדשאה רמאתו : ךילא רמא
 תרא תרירכה רשא לואש השע רשא תא זרעדי

 קרתא קדמלו ץראה ןמ ינעדיה תראו זרובאה

 :ס הוהיב לואש הל עבשיו + ינתימהל ישפנב שקנתמ
 11 רמאתו : הזה רבדב ןוע ךרקי םכא הוהי יח רמאל
 ילעה לאומש תא רמאיו ךל הלעא ימ תא השאה
 12 לודג לוקב קעזתו לאומש תא השאה ארתו :יל

 ינתימר קדמל רמאל לואש ללא קרשאה רמאתו
 14 יכ יארית לא ךלמה הל רמאיו ! לואש קדתאו
 יתיאר זשכיהלא לואש לא השאה רמאתו תיאר המ
 14 רמאתו וראת המ הל רמאיו :ץראה ןמ זכילע
 יכ לרואש עדיו ליעמ קדטע צווהו הלע ןקז שיא
 15 רמאיו  וחתשיו הצרא םכיפא דקיו אוה לאומש

 יתא זרולעהל ינתזגרה קדמל לואש לא לאומש
 יב שכימחלנ שכיתשלפו דאמ יל רצ לואש רמאיו

 צד 4 212 2 5 0 110 א

 260, 264, 614 -- תמולחב 40,1%0,1%%. | ארקאו 6. ל ל
 ינעידוהל = יניעדוהל 266 -- יניעידוחל 4.

 16. רמאיו טפ. 35 173 -- מאיו תת.]ום. 174. | המלו--ו 8

 70,154:158,178,187. - ךרע -- ךירע 1, 4, 23, 30, 70 4, 9%

 96,100, 150,155, 182,105, 224, 2%2, 27, 260, 614; סנומס 2

 --ךארע ז28 -- ך קוס * 4

 17. ול -- ךל 155: 246, 271 8 -- \ 614. | הכלממה -- כ קנווס
 הש ךדימ ,\ 54 -- ךירימ 149 178, 224 -- ךילעמ 187, 0,

 דודל -- ל ;, 6. .

 18. רשאכ -- רשאב 252, 257, 4

 ו הוהי 2" 614. .! םפויח | 6
 19. ןתוו -- ו ; 96. תא ז"" 4

 לס.  םשיתשלפ -- (10) - - רחמו 1.
 רחמ לואש לא לאומש רמאיו 6%0 4.

 -- ומע 89. | םכג 27-- םכגו 80, קנותוס 128,168 ; םטתס 176--

 םבגא 4 תרא 27-- התא 4

 20. אלמ , 134--אולמ 150,172.  ותמק לס, 80, 6,128,
 144,150,17%5,178,182,195, 210, 224,251. | ארויו 70

122 1,652 ,85,86,100,:01,102,113 ,82 

 176, 178, 240, 246, 262, 270, 271, 282, 283, 288 '1', 100 '1'; תטתס

 168,182. | לאומש -- לואש 96.7 | כג -- םכגו 2, םט6ס 4%

 וב -- ול ףָּג --יב 0ק. 86 187. | לכא -- היה 178. לכ 4
 3. | לכו םכויה -- לבאהה 22%. | םבויה -- אוהה םכויה סב, קזזתוס

 171 -- תגגע8. 460. אוהה 162, 170 :

 21. אובתו 2, 22, 67, 86, 4,100,107 ,,,,,,-

7 ,271 ,270 ,262 ,2%4 ,252 ,240 ,210 ,178 ,176 ,162 :144,155 

 288 1, ןסס 1, 659 7, 664. | הנה -- הנה יכ 178. | ךלוקב , 8

 --ו.99.150 155. | םבישאו --', 2. | 'שפנ -- ישפנ תא 4

 253, 257, 4. ךרבד 4

 22. התעו -- ע טק. 4. 4 אנ , 201. | התא םכנ ,2

 195.  לוקב -- לוקל 225. | המישאו 1, 3, 23, 30, 84, 9, 0
 ף0נ 93: 96, 99 128, 150, 154, 155, 159, 174,175,176 71

,282 ,270 ,264 ,260 ,257 ,254 ,253 ,2%1 ,242 ,220 ,224 ,210 

 286, 614: ענתגס 2, 82, 4 תפ , 70. = לוכאו , , 0

 -- לכאו 1, 4, 23, 30, 80, 93, 96 99, ,,,,

 224, 253, 257, 260, 270 ; תטמש 149. | יכ חב -- ךב היהת יכ חב

 יב חכ לס.

 23. ןאמיו ₪ ןמאיו 158. | אל , 187. | לכוא 70, 6,150,
 253 27, 260 4. וצרפיו = ורצפיו 21, 70, 149, 160 2

 224, 226, 2ף0, 2ף7, 260, 602. | וןידבע ,4 םכגו , 4
 -כלוקל 1, 23: 30, 70, 8%, 86, 8, 93: 96. +

4 ,264 ,262 ,260 ,247 ,226 ,224 ,182 ,178 ,175 ,174 ,168 ,18 

 614: קזנתס 82,1זג,114,128 -- םבלוקב 253. | ץראהמ -ה ,

 96 - ץראה ןמ 40, 224. | לא -- לע 700
 108, 246, 253, 260 -- א טק. = /

 24. חמק -- חה טק.זג. 70. | שולתו ז, 2, 2%

 תישע , 4.

 הזה 27,

 לארשי 1*--הזה רבדה
 רחמו -= ו \ 89, 224 -

 ךינבו -- וינבו 660 2. ימע

 הוה
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 6. תרמלחב 1%4,176 - תומולחב לס, 86. ף3, 06, 112 2

 174, 182, 187, 257, 260, 264, 284 -- תמולחחב 5
 ?-בידאב 4, 159, 267, 266. | כג 3"--םכנו 224. | שכיאבנב 6

 ףסס 7 -- םבאיבנב 4, 22, 67, 90, 9, 101, 0,

,264 :253 :195 .154 144 
 7. וידבעל -- וידבע לא 2, 201: 0106 130. | ושקב -- אנ ושקב
 187 -- וישקב קזנתוס 6- בוא 1%--ו 96,168.  הילא ,4
 בוא 2%"-- ! \ 22 96, 168, 2402 252, 257, - ו-0
 רואד 15% -- ראד 4: 59: 93, 96, 112, 113, 149, 1,722

' .04 10116 2643 ,253 :227 ,220 ,224 ,182 
 8. םכירחא , 86. = םכישנא 6665 ץס -- וידבע 2. | ומע ---

 ותא 174. ימסק 40,70, 86, 59,993, 99: 11933
40 271 ,264 ,200 ,27 ,213 ,251 ,240 .224 ,210 ,176 ,168,174 

 6% 11, 659 'ו רית 664. | יל 224,"1-  בואב -- | ,24
 ילעהו -- * , 1 -- אנ ילעהו רשא , 4- רמוא 22

11775 

 9. השאה 8(. הנח , 187. התא :"--אנ 160 תעד--
 יתעדי 160. | תרא 1", 174. | תרבאה 4 67, 3

 155, 172, 176, 240, 242, 260 -- [ רובואה 70 96, 112, 149.

 174, 246, 262 -- רבואד םםינועדיה 80, 112,154--

 ;בינעדיה 1, 30, 93: 150, 174, 198, 224 -- אינעדיה 128 -- ינועריה

 70, 96, 257: 264, 21: ןמ 24. ץראה ןמ -- ץראהמ 4
 המלו--ו,1%0.  שקנתמ -- תר, 150 -- ש טק. 48 4-

 ישפנב פג 253 -- ב , +.
 10. הל -- הלא 1. םכא קו 6% 4

 גז. הלעא -- הלעה 160. | ךל ; 616. תא 4.
 12. לואש 1%-- שיאה 224. - רמאל , 150, 201. | ינתימר <

 ינתמיר 4, 93 -- ינתימיר 9-

 15- יאדיה לא 86. - יארת גז,זל4, 247,262. - [ריאר--
 יתיאר 2,149. - ץראה ----- לא 0.4. יתיאר --

 ריאה שבילוע 1, 96, 112, 240, 264 : קצותס
 14. וראות 114,106, 240 --ןראת 187. | רמאתו--ו,22-4

 רמאיו 2%2. | הלע \ 96 -- הלוע 80,112, 113,149, 150, 174, 210
 .- ץראה ןמ הלע לס. | אוהו , 187 --אוה 96. | הטוע 2
 149, 174,182, 261, 257, 260, 264. | ל'עמא . | יכ לואש ---

 לואש יכ לואש 1. = לואש \ 614. = אוה , 40. | דקיו -- לואש דקיו
 - םביפא , 174.

 1%. ינתזגרה -- ז . 89. | תולעהל טק. 186 3 -- ה , 8%, 614 --
 |,128,172,19%8. | יתוא 112,114,178, 203, 264. | רמאי--
 ול רמאיו 93. | םםיהלאו -- הוהיו 168 -- םביהלאה 187. = יב םכג

 םכיאבנה , 70. | םביאבנה דיב -- םכיאבנב 262. | םכואיבנה 1,

 2: 4. 22: 23, 10, 82. 84, 86, 8, ף0, 93, 96, 99%, 1

2 ,168 ,162 ,154,159 ,150 ,144,149 :139 ,114,128,110,114 

02 ,27 ,252 ,250 ,240 ,210,224 ,187,105 ,176,178,182 ,174 

 264, 270, 282.,279, 281, 284,286,614-- םכאיבנה 158. תמלחב

 נסו -- תרומולחב 70, 93.96, 112, 113, 149/ 174, 182, 246, 7



 ג אאזאב

 תאצמ המו יתישע המ יכ שיכא לא דוד רמאף 8

 קרזה םכויה דע ךינפל יתייה רשא שוימ ךדבעב

 ןעיו :  ךלמה ינדא יביאב יתמחלנו אובא אל יכ 0

 ייניעב התא בוט יכ יתעדי דוד לא רמאיו שיכא

 הלעי אל ורמא םכיתשלפ ירש ךא זכיהלא ךאלמכ

 ידבעו רקבב שכשה קדתעו !קדמחלמב ונמע 0

 רואו רקבב םשכתמכשהו ךתא ואב רשא ךינדא

 זרכלל וישנאו וה דוד םככשיו + וכלו כבל גנ

 ולע זכיתשלפו םכיתשלפ ץרא לא .בושל רקבב

 : ללאערזי

0 

 יקלמעו ישילשה זכויב גלקצ וישנאו דוד אבב יהיו 1

 ופרשיו גלקצ תא וכיו גלקצ לאו בגנ לא וטשפ =

 ןטקמ הב רשא שישנה תא ובשיו :שאב התא 2

 : םככרדל וכליו וגהניו שיא ותימה אל לודג דעו -

 שאב הפורש קדנהו ריעה לא וישנאו דוד תובוו 3

 דוד תושיו : ובשנ םכהיתנבו כהינבו םכהישנו 4

 ןיא רשא דע וכביו שכלוק תא ותא רשא םעהו

 כעניחא ובשנ דוד ישנ יתשו !  תוכבל חכ שכהב 5

 רצתו : ילמרכה *לבנ זרשא ליגיבאו תילערזה 6

 שפנ הרמ יכ ולקסל שעה ורמא יכ דאמ דודל

 דוד קזחתיו ויתנב לעו ונב לע שיא שעה 'רכ

 .1 .600 8 5 8 אי

 .25 ינפלו לרואש ינפל שגתו ! תרוצמ והפתו שלתו

 : אוהה הלילב וכליו ומקיו ולכאיו וידבע

6 

 ז לארשיו הקפא שכהינחמ לכ תא טכיתשלפ וצבקיו
 2 זכיתשלפ ינרסו |: לאערזיב רשא ןיעב שפינח
 זכירבע וישנאו דודו סכיפלאלו זרואמל שכירבע
 המ שכיתשלפ ירש ורמאיו |: שיכא שכע הנרחאב
 שכיתשלפ ירש לא שיכא רמאיו הלאה שכירבעה
 היה רשא לארשי ךלמ לואש דבע דוד הז אולה
 המואמ וב יתאצמ אלו זכינש הז וא כימי הז יתא
 4 ירש וילע ופצקיו =: דזה שפויה דע ולפנ כוימ

 זרא בשה םיתשלפ ירש ול ורמאיו םכיתשלפ
 תצלו שכש ותדקפה רשא ומוקמ ללא בשיו שיאה
 המחלמב ןטשל ונל היהי אלו המחלמב ונמע דרי
 קכישנאה ישארב אולה וינדא לא הז הצרתי המבו
 5 זרולחמב ול ונעי .רשא .דוד קדז אולה ! שהה
 6 ארקיו : ותבברב דודו ופלאב לואש הכה רמאל
 התא רשי יכ :הוה' יח וילא רמאיו דוד לא שיכא
 תצל 'כ  הדנחמב יתא ךאבו ךתאצ יניעב בוטו

 הזה זפויה דע ילא ךאוב זפוימ הער ךב יתאצמ
 7 ךלו בוש התעו :! התא בוט אל וכינרפה יניעבו
 : םיתשלפ ינרס יניעב ער קרשעת אלו שכולשב

2 

 צב תזא תת 10 א.

42 ,281 ,282 ,279 ,270 2640 ,262 ,260 2579 242 ,253 ,252 ,249 

 286, 100 17, 4 ילא -- וילא 17. םכויה 1:5 6

 םבינרסה 99 -- הלאה םכינרפה 1.

 7. בוש -- ךל בוש 7. | ך-- +,
 ךליו 14 אלו , 9.

 8. יכ "112. | תאצמ טק. 138 70 -- ןוע יב תצמ 187. | דע

 -- דעו 227. | אבא 10, 80, 93, 56 2 4 18,

, .1 ,264 ,260 ,257 1 ,240 ,240 ,224 ,172:174,187 

 יתמחלנו , 240 יביואב 2 1

 9. רמאיו , 182 -- ןעו 187. | התא ,1. | םםיהלאה 10, 2

 89: 93: 96, 150,182, 2243: קננתס 168, 174 -- םביהלא הוה 1%

 המחלמל 1ס66

 ,10. רקבב 1" 6 2%-- רקובב 1.

 ככל טפ. 71 1 וכלו -- ובלי 9.

 11. םבכשו -- רקבב םככשיו % דוד . 179 - קבב מ

 30. | אוה ,1,201.  רקבב 58 30 -- רקובב 284. | בושל 4

 בושלו 96. | םכיתשלפו ל: % ולע 4. = לאערזי -- ע קזנתס

 א 99 -- הלאערזי 7. :

 ידבעו 15 1. רשא 2

 1. אובב 1: 2, 3, 23, 40 7" 7% 172176,

 210, 254, 288, 664 ; קזנתמס 128 -- אבכ 84, 89, 112, 168,

 257, 4. גלקצ 1%-- גלקיצ 22%, 10106 04 - קלקצ 8.

 בלקצ -- (6) -- םביב , 240. | םבויב 8% 158. | ישלשה 0

 80, 173: 252, 257, 4. יקלמעו -- * , 201 - איקלמעו 8.

 לא -- לע 225. | לאו ,168--לַעְו 22% -- תאו זֶלָנ- | חרא וכי

 בלקצ ;90. | תא , 40. | .גלקצ 2" 6 גלקיצ 94 -- בלגצ קנווס

 99. התא ופרשיו -- הופרשיו 253. = התוא 4.

 2. תא -- כג 1. ןוטקמ 86,112,174, 201. אל -- אלו 6
96, ,2 198, 201, 252, 27% 

 3. אביו קנס ואביו 3. | וישנאו א לסק

 614.  םבהישנו םכהינבו ₪ 1.

 70: 174,178, 2%7 : קענתגס 2.

 4. אשיו -- ואשיו 3. | םכעהו -- וישנאו ל.
 ןיא ,6.

 %+ יתשו -- יתשאו 89. = דוד ישנ 9 1. = םכעוניחא 70, 6

 150.174,178,182, 224, 2, 260, 264. = תילאערזיה 1, 2, 4,

0 ,13 ,112 ,96,102 ,94 :93 0 ,80 ,8% ,84 ,82 ,70 :10 

,257 ,251 ,252 4 ,160,174,176,178,182 ,158 :155 :154 

 262, 270, 271 4, 282, 288, 602. | -רילמרכה 89. 7

 614 : קזנתס 4

 0. םכעה ץזוחס םכעה לכ 171. = לכ , שיא , 9%. | וינב

1% 7 2%
 

614 ,4 271 ,264 ,260 ,257 ,252 :2%1 ,20 ,249 ,246 :226 (224 

 ובליו =-- * , 7.

 הפרש 113 -- הופרש

 םבהיתנבו , 224 -- םכהיתונבו 40

 ותא , זק

| + 

 ד 05, 160, 168, 178, 187, 210, 225, 227, 228, 252, 601, 42

 664. - והפאתו 1, 70, 8, 150 154, 182, 187,198, 260 : 1016 3

 -- והיפותו 168 -- והפותו 20, 174, 210, 224: קצ!תתבס 4.

 2%. וידבע ,, 89. = ולבאיו -- ותשיו ולכאיו 178. | ומקיו , 90 =
 ומוקיו 1, 40, 70, 85, 112,113, 154,174, 240, 250 ; קנס 4

 אוהה טק. 145 3 -- אוה 2:

 1. לכ 158,225.  םכינוח 171,264. = לארויב -- לאערוי קמעב
ֶּ -74+ 

 2.. שבירבע 1% ₪ 2%--- םכירבוע 112,113. | הנורחאב 0%

.4 ,200 ,2%7 ,2%2 ,246 ,149,154,176 ,102,112,113 

 2. ירש 2"-- ינרס 6. אלה 1, 2: 4, 30, 70, 82, 84: 95
 93: 96: 99 1 ,, 

2004 ,257 ,253 ,252 ,260 ,240 ,246 ,224 ,182,187 ,176 

 יתא -= התא 81 - = הז הפ 126 5 האלו םנפ 178. ב
 -- טק. 8 174. ולפנ -- הלפנ 2. דע -- דעו 1.

 4. וילע -- לא 101. | ירש 1" (טק,ז40 130 -- ינרפ 74.

 תביתשלפ - - ורמאה , 182,187. ול , 614. תא 150. בש ,
 עס -- בושיו 112,150. \ ומוקמ לא -- ומוקמל 112. = ומקממ 4
.1 ,252 ,225 ,224 ,210 ,182 ,176 ,172 :158 :154 :93 ,89 :30 220 

 ותדקפתה 286. | אלו - - דרי 70. - המחלמב - - - אלו , 4.
 הז ( 1 3 לא 2" 0. אלה 1, 2, 4, 30, 70, 82, 84,

2 ,154,155.158,168,174 ,129,150 :112 :112 :99 :96 :03 :90 

 187, 249, 250, 251; 253; 257, 260. ישארב --ישארב דוד הז 1.
 5. אלה 1, 2, 4: 30, 70, 82, 84, 8%, 80, 01.96, 99, 112,

 ז 29, 144,150: 154, 158,168 174, 175, 182,י187, 210, 240, 6

 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 260. | רשא דוד , 4.
 ונעי -- ולעי 253 -- הנע קס 128. = ול .1,70  | תלחמב
 1 8, 175: 187, 249, 253, 260 -- תרולוחמב 7 5, 1
 150, 154, 174, 224, 246, 264-- תלוחמב 149,155. = לואש , 4.
 ןיפלאב 22, 10, 86, 89, 93, 9, 100 ,,,,,,4
2 ,253 ,250 ,249 240 ,226,227 ,224 .179,187,198 

 262, 204, 271 4, 288, 400, 614, 659 'ק ; קננתס 4

 ותברב : -- יתובברב 112,זף0: קמופס 113 -- ותבברב 70: 5%

 --ויתבברב 3, 89.93 5 +, +,

 546, 240, 250, 251: 251: 257, 260, 264, 271 4, 614, 609'ק:
 םקעותס 4.

 6. ארקיו -- רמאיו 84. = וילא , 242 -- א קח ל ג. | יניעב

 בוטו < 0 ךאובו 2: 67, 82, 86, 90,150 74, 2

 21 262, 277, 4007, 6591. | יתא -- ותא 6. ךב -- ךילא 4.

 הער -- הורע הער ךאב 3: 4, 22, 40, 84, 85, 9

+ ,90 94 
.225 ,224 ,210 ,195 7,,,,, ,1541 :0 1 
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 שתרחמל ברעה דעו ףשנהמ דוד שכיו : הדוהי 7
 שיא תואמ עברא שא יכ שיא שהמ טלמנ אלו

 דוד ללציו + ופניו םבילמגה לע ובכר רשא::רענ 8
 ליצה וישנ יתש תאו קלמע וחקל רשא לכ זרא

 דעו לודגה דעו ןטקה ןמ שכהל רדענ אלו :דוד ג
 שכהל וחקל .רשא לכ דעו ללשמו תרונבו זכינב

 רקבהו ןאצה לכ תא דוד חקיו + דוד בישה לכה 20

 : דוד ללש ;דז ורמאיו אוהה הנקמה ינפל וגהנ
 תכלמ ורגפ רשא םכישנאה סשכיתאמ לא דוד אביו 1

 זרארקל ואציו רושבה ללחנב םשכבישיו דוד ירחא
 עכעה תא דוד שגיו ותא רשא שכעה תארקלו דוד

 לעילבו ער שיא לכ ןעיו : םסולשל שכהל לאשיו 2

 רשא ןעי ורמאיו דוד שכע וכלה רשא שישנאהמ

 ונלצה רשא ללשהמ שהל ןתנ אל ימע וכלה אל
 : וכליו וגהניו וינב תאו ותשא תא שיא זכא יכ

 הוהי ןתנ רשא תא יחא ןכ ושעת אל דוד רמאיו 3
 ונילע קצבה דודגה תרא ןתיו ונתא רמשיו ונל

 קלחכ יכ קדוה רבדל שככל עמשי ימו = + ונדיב 4
 ודחי םשכילכה לע בשיה קלחכו קרמחלמב דרוה

 קחל המשיו הלעמו אוהה םכויהמ יהיו = וקלחי 5
 לא דוד אביו :הזה וכויה דע לארשיל טפשמלו 6

 ב : רמאל :והערל הדוהי ינקזל ללשהמ חלש גלקצ

 50 110 א 4

 150, 154. 187. 249, 253 -- םבגנחו 257. 5 לכב = לפב 4

 הדוהי ץראמו םכיתשלפ < םכיתשלפ ץראמו הדוהי
 17. דוד -- הדוהי קס. ברעה -- ברעה ברע 1. םכהמ --

 תכהב 0 שיא - -- עברא -- עבראא 6. = שיא
 וסוניו 2, 320 4252. רענ ;96.- .רשא -- רשא שיא 4

: 4 2600 ,257 ;253 ,154 :112 ,96 

 ןטקה ןמ 06 ןטקמ 128 <- ןוטקהמ 19. םכהל 1%-- םכהמ
 דעו ד" הע א 22 לודנה תו 224. | ןוטקה 174, 4.

 125 ב הא 1 שה 205725 דע) 20-ר תונבו ,\ 19 --

 םכינבו קזוםס 128. | דעו 4%-- לעו 42 22 כ המ 2 הל

 קלמע 40 -- קלמע 201. | לכה , 187 -- נק. 4" 1.
 20. וגהנ --וגחנ 93. = הנקמה -- םכוקמה 254. | אוהה , 1

 ורמאיו -- רמאיו 40. - ללשה 4.

 21. לא -- תא 82.  םבישנאה -- רשא 70. | תכלמ קננזמס תכלל
 112. | םבבשיו 4, 23, 70, 102, 154, 2%2 -- םבובישויו שיו 1%0 --
 םכובישויו 112, 113, 174 -- םכבישויו 93, 96, 253 -- םבובישיו 0

 85, 89 -- םבבשויו 1, 187 =- םבובשיו 155. | םבעה - - שבי 74.
 םכהל - - - דוד 112.  תרא -- לא 224,614. -  םבולשל םבה

 1טק. 184. 42 . . 0

 רשא 1", 6. 22. יא( גב םכישנאה ןמ קננמוס 4
 םכע -- תא 246,614. = דוד ,. רשא - - < - וכלה 555 4

 אל --.- - ורמאי ,182. | אל 150,168,201,"1.  ימע --ונמע
 ז 50, 271 4, 284 4, 288, 614. | אָל 27-- אלו +,

 ללשהמ -- ללשה ןמ 224, = שיא 2", -
 23. ןושעת 2: 4, 70, 80, 96, 114, 154, 174, 182, 195, 201 2

 קצוגתס 168 ; סע סב. | ונל הוהי ₪ הוהי ונל קס -- ונל הוהי ונל 1,
 רומשיו 112. = ונתוא 112,154, 264. | ןתיו --ונל ןתיו .

 תא ,182.  ונידיב 1, 4, 30, לס; 3, 112, 174, 176, 187, 224, 1:

 24. םבכל -- םככלא 614. | רבדל ₪026 רבדה 82. | דרויה
 70: 85:93, 112, 113, 114, 100,174נ 240, 240,261,253- 4%

 264, 651 -- דחייה 102, 400 -- דריה 1, 2, 22, 21, 10, 67, 86, 8ָס

14 , 168,171,172 .128.130 ,99 ,94 ;90 

 201,210 4 22%: 227, 246, 2ף0, 2%2, 270, 288, 002

 614. 659 'ק ; 06 84. | קלחכו , לס. = בשויה 70, 2
 112, 114, 150; 174, 250, 253, 27, 260, 4. וידחי 7,

 200. וקולחי 70, 112,150, 257, 260 4.

 2%. הלעמו , 187 -- האלהו 22%. | הימישיו 260, 264 -- המישיו
0 ,224 ,210 ,182 ,175 ,174 ,154 ,150 ,112 ;99 :93 :99 :70 .40 

 2%7 : תזומס 128,168 -- דוד המישיו 1. טפשמלו -- ל ,
 נז2.  לארשיל -- לארשיב 1, 2, 21, 30, 80-93: 96. 6
2219 ,4 250 ,240 ,228 ,22% ,224 ,201 ,108 ,187 ,182 4 

 282 ; תטתס 176, 261 -- ל 1" (טק. ג 4

 גלקיצ 2 26. אביו -- אבי אביו ג. | לא , 128 -- תא

 יביוא 8, 1ז2,1וָג,17+- ָי25ַב קזווגס 94. | םםכל ,7.

 6 אאא ב .%\ 42 8 ,1

 7 ןב ןהכה רתיבא לא דוד רמאיו : ויהלא הוהיב
 תא רתיבא שגיו דופאה יל אנ קרשיגה ךלמיחא
 8 ףדרא רמאל הוהיב דוד לאשיו :דוד לא דופאה
 יכ ףדר ול רמאיו ונגישאה קדזה דודגה ירחא

 9 ששו הווה דוד ךלוו !  ריצת 'רצהו גישת גשה
 .רושבה ילחנ דע ואביו ותא רשא שיא רואמ
 זס תואמ עבראו אוה דוד ףדריו : ודמע םכירתונהו
 תא רבעמ ורגפ רשא שיא שיתאמ ודמעיו שיא
 11 וחקיו קרדשב ירצמ שיא ואצמיו ! רושבה 'דחנ
 : וכימ והקשיו ה לכאיו כחל ול ונתיו דוד לא ותא
 12 בשתו לכאיו שכיקמצ ינשו קדלבד חלפ ול ונתיו

 זכימ קרתש תלו שחל "ירכא אל יב וילא וחור
 13 ימל דוד ול רמאיו :  תוליל השלשו כימי השלש
 דבע יכנא ירצמ רענ רמאיו התא הזמ יאו התא
 ! השלש וכויה יתילח יכ ינדא ינבזעיו יקלמע שיאל
 14 לעו הדוהיל רשא לעו יתרכה בגנ ונטשפ ונחנא

 ז 5 וילא רמאיו : שאב ונפרש 'גלקצ תאו בלכ בגנ
 יל העבשה רמאיו הזה דודגה לא ינדרותה דוד
 ינדא דיב ינרגפת שאו ינתימת שא שיהלאב
 16 טכישטנ קדנהו והדריו : הזה דודגה לא ךדרואו
 לכב זכיגגחו וכיתשו שכילכא ץראה לכ ינפ לע
 ץראמו טכיתשלפ ץראמ וחקל רשא לודגה ללשה

 7 ב 125 ו

 659'ק: קממס 113,17ז. | ויתונב 2, לס, 50, 758
 7. ןהכה ,'150. | ךלמיחא -- ךלמיחא יבא 150. - השגה 4.
 דופאה ז"-- ו , 1, 2, 23. 93. 94: 96. ,, 7%

 95. 240: 253: 27, 260, 264 -- דופאה תא 30, 70, 130

 פאה 2%-- ו, 1, 2: 4, 23, 89, 01, )6, 112, 113, 128,187,

4 262 ,260 ,257 ,253 :240 , 

 ףדראה 30,168 -- ףודרא 8,112, 114,150, 174. 246, 7.
2 ,101 ,100 ,6( ,0 86 ,85 ,84 :70 :67 :23 ;22 :4 :3 :2 

 דד. תס ז 2 17 סש

 197,195: 224, 246, 2%2, 262, 270, 271, 288 --- ןננגישאה 4

 ףודר 93,112, 150, 174, 224, 253, 257, 200, 262,

 גישה 154. ליצת --י , 182 -- יל צת 4.
 9- שיא - .175\  ותא --ומע 198. | דע -- לא 7.

 לחנה 4 םכירתנהו 7ס, 93: 128, 195, 249: 291: 253: 7%

-4 ,260 
 10. ףודריו 174, 6. שיא 2", 4.

 112,1%4.155:158.174 -- ר קוס | -.

 ףשבה 168,174 -- ר טק." 4
 זז. לא 00.14. 2-- תא 4

 ותוא 264. ול -- דוד לא 6.
 והוקשיו 112 םבימ , 99.

 12. ונתיו -- ואנתיו 134. | הליבד 80, ף3,182 : קזותגס
 םביקומיצ 93 -- םםיקומצ 1, 20, 70 2 1 2

 224, 251, 252, 253: 257, 260, 204;  קזנתתס 4
 או דתה 27224. יבא 21. ינובזעיו 7.

 14. בגנ -- דגנ 80. | לעו 1", 224 -- ) \ 174, 270 ; קונתס 8
 -- לעו לכ 96. | הדוהיל -- הוהיל 96. | לעו 2" , 128 -- 5

 זג0. - בלקיצ 182, 226, 00 : קזומס 04. | שאב 6. י

 15. וילא , 182. | ינדירותה 30, 86, 89, 93, 96 5%
-- 614 ,264 ,260 ,2%4 ,253 ,250 ,240 ,224 ,210 ,182 ,178 ,174 

 ינידרותה 1 -- ינדירתה 113 -- ינדריתה 168 -- ונדרותה 7.
 ינרגסת םכאו ינתימת םכא ₪ ינתימת םכאו ינריגתת כא 6-

 ינתמת 9%.  יניריגפת 260 -- ינריגפת 1, 23, 30, 70, 86, 93: 94
9 ,224 ,210 ,106 ,182 ,176 74 112,129,150 ,101 

 254: 257,264: קתומס 155,168. | ינודא 96, 260. ךדראו
 240 -- ךדירואו 40, 80, 93, 90,112 2 168, 174,182 2

 224, 2523: 254, 27, 200 : קתומגס 128 -- ךדיראו 7.

 16. והדירויו 30, 85.92, 22 187, 224, 249. 7%

 200, 264, 282, 283 -- )הדרויו 1,904, 144,155; 0% 262,271, 7:

 284, 286 -- והדיריו 149, 154, 168, 178, 246 -- הדראו 254 --

 והירויו ז 0. םבישושנ ז, 22, 30, 70, 85, 93: 99; 112, 23

7% ;253 ,246 ,242 ,224 ,105 ,176,182,187 ,174 ,168 ,155 154 

 260, קר ל ץראה -- הדשה ף6.  םכילבוא 0

 154. | םכיתושו 1,113,149,154: 249, 253. | םכיננוהו

 רובעמ 70: 95: 3
 תא -- תאו 6.

. 

 ותא -- ותא ואיביו 4

 לכאיו -- ולכאיו 224, קצ1תס 1.



6 2. 1. 

 יואש תרמו = :ומע זרמו וברח לע אווה כג 6

 םשויב וישנא לכ שג וילכ תשנו וינב תרשלשו

 רבעב רשא *רארשי ישנא ואריו !  ודחי תוהה 7

 לרארשי ישנא ופנ יכ ןדריה רבעב רשאו קמעה
 ופניו שכרעה תרא ובזעיו וינבו לואש ותמ יבו

 ואביו תרחממ יהיו :ןהב ובשיו שכיתשלפ ואביו 8

 לואש תא ואצמיו שיללחה תא טשפל שיתשלפ
 ותרכיו : עבלגה רחב זכילפנ וינב תשלש תאו 9

 ץראב וחלשיו וילכ זרא וטשפיוו ושאר תרא

 ! :כעה תאו שכהיבצע תיב רשבל ביבס שיתשלפ
 ועקה ותיוג תאו תורתשע תיב וילכ תא ומישיו 0
 דעלג שיבי יבשי וילא ועמשיו :ןש תיב תמוחב 1
 יככ .ומוקיו : ללואשל םכיתשלפ ושע רשא תרא 2

 לואש תיוג תא וחקיו הלילה לכ וכליו ליח שיא
 קרשבי ואביו ןש זריב תרטוחמ וינב תריוג תראו

 ורבקיו שפהיתמצע תא וחקיו :םכש שכתא ופרשיו 3
 : שבימי תעבש ומציו השביב לשאה תחת

 5 06 10 א 4

 5. אשונ זֶל4.  וילכ , 85. | לופו 174- 86
 6. אשונו 174. | םכג -- םכגו 23, 0 89. 93:96, 150, 1

 187,198, 201, 224, 9 2%7, 200 -- םבגא 4 וידחי 3: 5

4 260 ,174 

 7. קמעה רבעב -- קמעב 249. = רבעב רשאו קמעה , 4
 רשאו קמעה -- וסנ יכ ןדריה 3%. | ןדריה רבעב רשאו ,

 ישנא 1,174,178."2. | םבירעה -- םכירהה קזנתוס 96 -- םכירענה

 89. - וסונו 154,174, 271 4: תםטתס 168. | ואוביו 264. | ובשיו

 =- ובשיו םביתשלפ ובשיו 176. = ןהב ;187 -- שכהב 224, 3
10766 130. 

 8. םבילפנ , 113 -- םבילפונ ז:2. = עובלנה 27, 260 4.

 9. ושאר , 187. | ומשפיו -- וטשפיו תאו 96 -- וטישפיו 23,

7 ,250,253 ,240 ,224 ,94,102,112,113,154,174 ,93 :89 :85 
 260, 264: קצומס 128 06 2. | תיב -- תיב תא 182, 6.

 ז0. ומשיו - | תרתשע 1. 2, 709 +, 2

 225: 242, 251,257, 260, 614.  ועקת , 187 -- םבש 7ס. תמחב

 190, 257, 260 -- המוחב 1. | ןש -- ןאש ג, 182, 224, 240, 1
7 

 זז. וילא \ 201. | יבשוי 96, 154, 174,182 -- יבשי לכ 2:
 שיבי . 99, 176 -- שבי 1, 2, 3: 4, 30, 82, 8%, 80, 03, 4 02

179 17859,2 ,174 ,160,168 ,158 ,155 ,110 ,112,113,114,128 

,602 ,601 ,288 ,277 ,264 ,260 ,2%7 ;250 249 .246 :224 :105 

69 

 12. ומקיו 1, 2, 3, 30; 80, 03, 112, 128, 150, ,4-

 ליח -- ליח ישנא 7. וחקיו -- ואשיו 94, 10766 7, תומס 2.

 ואביו - - - - תיוג (טק.זג5 82. | וינב , 128. תמחמ

 253: 257, 260. השבי - - תיב ₪12.13 128. | תיב 55 4
 ןש -- ןאש 93: 249, 250 1% ואביו -- ואבי [0ק.186. 144 --

 ב גק.:85 67. | השיכי 154,15%5,60. | םפתוא 0
 158,264. | םבש -- םבאב )6 15. '
 13. וחקיו = קיו םכהיתומצע 2, 70, 86.

 130. 149,154:155,168,174,176, 253:277, 3001 | ורבקיו --

 םכתוא ורבקיו 1:2 -- םכתא ורבקיו 30,96. | השביב קת. 8
 187 -- השיביב 271 \. ומוציו 1, 20, 112, 154,174, 178,182ע '

 202 תרעבש -- העבש 89, 6.

 00 004 1 65 8 א.

 27 רשאל :זרוהי יביא ללשמ זדּכרב שכל קדנה
 ; רתיב רשאלו ּבגנ זרומרַּב חשאלו "לא זריבב
 28 : עמתשאב רשאלו תומפשב רשאלו רערעב רשאלו
 20 רשאלו ילאמחריה ירעב רשאלו לרכרב רשאלו
 39 ןשע רוכב רשאלו המרחב רשאלו :: יניקה ירעב
 11 תומקמה לכלו ןורבחב רשאלו :ךתעב רשאלו
 ; וישנאו אוה דוד שש ךלהתה רשא

 כ ו ו ]ב

 ז לארשי ישנא ופניו לארשיב סכימחלנ שכיתשלפו
 2 וקבדיו ! עבלגה רהב טכיללח ולפיו םשיתשלפ ינפמ

 תא טפיתשלפ וכיו וינב תאו לואש תא םיתשלפ
 ! לואש ינב עושיכלמ תאו בדניבא תראו ןתנוהי
 4 ספירומה והאצמיו לואש ללא קרמחלמה דבכתו
 4 רמאיו : שירומהמ דאמ *רחיו תרשקב םכישנא
 ואובי ןפ הב ינרקדו ךברח ףלש וילכ אשנל לואש
 קרבא תצלו יב וללעתהו ינרקדו הדלאה םכילרעה
 ברחה תרא לואש חקיו ראמ ארי יב וילכ סושנ
 ף לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ אריו : הילע לפיו

 צ 4.8.12 2

 27. רשאל -- רשאלו 174, קנס - לאתיבב 70. 94,
 ז 54 158, 187, 195: 198, 201, 224, 264, 4 בגנ תומרב ק.
 18. 1: תמרב 1, 2, 4, 30 ,,,,,,, 5
 1% ב ריתיב 1, 40, 8%, 86, 80, 03: 99% 2

.0 ,252 ,250 ,240 ,224 ,105 ,187 ,178,182 174 ,158 2 1 

 29. רעורעב 30,174 -- ר 1" 02.14. 134. - תרמפשב 02
 172 3 קצונתוס 128 ג (0746 . עומתשאב 22.03, 2 5

.4 2609 ,257 :253 ,261 ,210 
 20. לברב -- לכרכ 134. = ירעב 1%-- ירעי ב 260. | לאמחריה
 187. ינקה 2, 4, 30, 80, 96,112,128, 150,154.174,187. 52

.4 ,286 ,260 ,257 ,253 ,224 
 40. המרחב -- יניקה ירעב 84. = רוכב , 614 -- ) , 154--רובב
01 4 270 ,257 ,224 ,182 ,172 ,160 :155 :99 :90 ,89 ,8% ,82 

 602 ; קנותגס 105 : ץ166007 84, 93: 4- ךתעב ,
 21. תמקמה 1 -- תומוקמה 2, 30, 70, 84, 93, 6,102,112,

 144, 154,174, 210, 253, 264, 270: קוס 168 -- רמוקמה 4

 5- אוה \ 70. 9 6-

 1. וסוניו ישנא , 96 -- שיא 4. עובלגה 4
 -- עבלגלה 6.

 2. וקבדיו -- וקבדיו ושאר תא ותרכיו לס -= וקיבדיו .
 םכיתשלפ ---- תא 55 224. | תא - - -- לואש , 174. | ןתנוהי

 -- ה , 174 -- ןתנוחי לואש 187. | עושיכלמ -- עוש יבלכ
4 ,264 ,224 .158,176,178 ,140 

 1. לואש - - דבכתו , 6. לא -- לע 93,154,174.198, 1
 22%: 227. | לואש --אוהה םכויב לואש סב. = והאצמיו -- האצמיו 6
 -- והואצמיו 112. | םבירמה 1, 2, 4, 30, 2 29 84, 89 42

 155, 172, 182, 210, 240, 251, 2%7, 260, 264, 614. | םבישנא --

 םבישנא רשא 74. םכירמהמ 1, 4, 70, 82, 80, ,,

,264 ,260 ,257 ,251 ,240 ,240 ,210 ,182 ,155,174 

 4. אשונל 150, 174-- אשנ לא 614.  ףולש 44

 ינרקדו 1%-- ינתתמו 253 -- יניתתמו 260 -- יניתתומו 2

 84, 249.5 ינהקהו - -- - הב , 201. )אמי 1, 2, 2: 4, 23, 70,

4 ,,,,,,,, 1123 :99 ,94 :93 :80 :55 ,54 ,82 
260 ,2%7 ,251 ,240 ,22% ,224 ,210 ,182,187,195 ,176,179 
 282, 286, 614. | הלאה , 96. | ינרקדו 2"-- ינורקדו 59
 150,154: 174, 178, 195: 224, 240. 2%3, 257, 664; קנו תס 8

 -- ורקדו 182. | וללועתהו 1,140. | לכ 5
 לואש 2", 24 :
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 ושאר לע רשא רזנה הקאו ולפנ ירחא היחי אל
 ! קדנה ינדא לא וכאיבאו וערז לע רשא הדעצאו

 רשא םכישנאה .לכ זכגו שכערקיו ודגבב דוד קזחיו 1

 לואש לע ברעה דע ומציו וכביו ודפסיוו : ותא 2
 לארשי תיב לעו הוהי פע לעו ונב ןתנוהי ללעו

 דיגמה רענה לא דוד רמאיו + ברחב ולפנ יכ 3
 ; יכנא יקלמע רג שיא ןב רמאיו התא הזמ יא ול

 תחשל ךדי חלשל תארי אל ךיא דוד וילא רמאיו 4
 פכירענהמ דחאל דוד ארקיו ! הוה' חישמ זרא 5
 דוד וילא רמאיו : תמיו והכיו וב עגפ שג רמאיו 6

 יתתמ יכנא רמאל ךב הנע ךיפ יכ ךשאר לע ךימד

 : הוהי חישמ תא

 עו ילואש ללע זראזה קדניקה תרא דוד ןנקיו 7
 הנה תשק הדוהי ינב דמלל רמאיו  :ונב ןתנוהי 8

 : רשיה רפס לע הבותכ

 תש, ז סיא תי.

 257, 260, 264 -- והיתתמאו 3,168. = .יתעדי -- יתעדי אל 6.

 רשא 2. 4 ועורז 70: 89, 93: 6 2: 2

 1 8 174,182, 246: 253, 27, 200, 264, 4. ינודא 4.

 הנה קתתתס המה 4

 1 ודגבב -- וידגבב 1, 2, 40, 70. 89: 9

,1 ,250 ,240 ,246 ,227 ,224 ,182 ,174,176 ,1,130,150 ,112 

 253: 257, 260, 264, 271 1, 286, 614, 660 + 659'ק: קענםנס

.1 ,154 ,128 

 12. וכביו \ 182. = ומציו --ומוציו 80, 112, 113, 174, 224, 2

 257.260. - לע -- לעו 180.  הוהי םכע לעו , קס. -לעו 2"

0 %,- 

 13. דיגמה ,182. התא -- אבת 7.
 ןכ -- ןאב 90 --ן3 %- רג -- ירצמ 0.

1 

 14. וילא טק. 28 2.

 התארי ףָג,187. | חולשל : 1.
 חישמ -רא , 1. = הוהי -- ינדא 4.

 1. םבירענהמ -- םכירענה ןמ 96, 150. | חרומיו 4.
 1 ךימד -- * \ 1, 2, 10, 70, 89, 21%
 150,153:174,175,176,182, 224, 253,260, 264,271 4,669" ריתי.

 ךישאר 224. | רמאל -- רמאו 'ק 168 גז. | יתתמ -- יתתומ
 2: 86: 80, 93, 112, 10, 174, 182, 187, 9. תא לפ 4

 חישמ -- 6.

 17. ןנוקיו 30, 80: 93, 06, 112, 150, 14, 174, 2 253: 7,

 270, 614: 106 2, הנקה 154, 253, 260 4.

 18. ינב -- ינב תרא 1 -- ינבל 6ף0 11: קזותוס 4.

 איה אלה 89, 65011. | הבותכ -- הביתכ 4.
2 

 19. יבצה -- יבצב 89. | לע לארשי ל 96. | ךיתמב 2
 82, 94, 89, 93, 94, 90, 101,128, 158,160, 226, 4 םבירבג

2499 2 ,224 ,178,187 ,172 .155 ,102,128 ,50,101 ,82 ,21 ,2 ,1 

 251. 277 -- םבירוביג 4

 20. לא 1" פע זזָג- | לא 2"-- לאו 40, 70,ףָב,1%0,174,1820 -
 187,198, 201, 224, 253, 2%7, 260, 264; קז!תוס 128,140,

 תצחב 182, 15, 251, 614 -- תוצוחב 1 4 1

 150,154,174, 251 : קזווגס 158 -- תוצחב 2, 23, 70, 84, 80,

 94 96, 187, 210, 224, 240, 253, 257, 260, 264: קזנמס

 ןפ \ 1. םכיתשלפ תונב 4 הנזולעת 2 892, ,%

 םכילירעה

 בכל 2

 יכנא קעונגס יכנא]

 דוד 130. | אל קזומס ול
 תחשל -- תחש טק. 236

 הנה --

 רפס -- רפסו

 ל

253( 297, 604 

 1 תרא תרוכהמ בש דודו ללואש ;רומ ירחא יהיו
 2 יהיו :  םפינש םפימי גלקצב דוד בשיו קלמעה
 עמ הנחמה ןמ אב שיא קדנהו ישילשה םכויב
 ואבב יהיו ושאר לע המדאו זכיערק וידגבו לואש
 34 יא דוד ול רמאיו : וחתשיו הצרא לפיו דוד לא
 :יתטלמנ לארשי הנחממ וילא רמאיו אובת הזמ
 4 רמאיו יל אנ דגה רבדה היה המ דוד וילא רמאיו
 ןמ לפנ הברה זכגו המחלמה ןמ שכעה סנ רשא
 ף רמאיו :ותמ ונב ןתנוהיו לואש זכגו ותמיו שעה
 לואש תמ יכ תעדי ךיא ול דיגמה רענה לא ,דוד

 6 תצרקנ ול דיגמה רענה רמאיו :ונב ןתנוהיו
 ותינחי לע ןעשנ לואש הנהו עבלגה רהב יתירקנ

 7 ןפיו !  והקיבדה ושםישרפה ילעבו בכרה קדנהו
 8 יל רמאיו : יננה רמאו ילא ארקיו ינאריו וירחא
 9 ילא רמאיו :יכנא יקלמע וילא רמאיו התא ימ
 דוע לכ יכ ץבשה ינוחא יכ ינתתמו ילע אנ דמע

 נס יכ יתעדי יכ וחתתמאו וילע דמעאו :יב ישפנ

 לבג < זך ע

 צז. בשף -- (8) - - יהיו (טק.ז4₪ 6 וכ

 קלמעה -- ה 93: 130,187, 201, 224 -- יקלמעה 174, 260 2

 206. גלקיצב ץזומס 94 -- קלקצב טק. 1:3 7.

 2. ישלשה 7- ןמ , 84 -- םכעמ וידגבו -- וידמו

 174- םביעורק 1, 70, 89, 3,112, 150,155,168,182,

 ןשאר , 1 יהיו 2% 15 ואובב 174 -- אובב 158 --

 ואבב 150, !סזו6 140. | לפיו -- דקיו 3. = |
 2. 00. , 9. ול \ 187 -- וילא 14 אבת 1, 40 30

6 ,224 ,187 ,182 ,174 ,168 ,,,,ָָ ,99,112 :93 ,82 
 249: 251: 253: 2572 260, 204, 614.  וילא \ 4. | לארשי -- הדוהי

 201. - יתטלמנ (טק.ז8= 2 4.

 ₪ סרה - דאמ רבדה 220. ,ןכ,27-, 178:  ותוכה קס,דגכ)
114 154: 174. 182, 224: 253, 257, 4. 

200. 
 5. רוד 06 יוד 113 - וילא דוד 7.

 6. ול -- (9) -- ךא +

 6. רמאיו -- לא דוד רמאפ 240. | ארקנ -- ארקנ הרקנ 4.
 יתרקנ 2 128 -- יתארקנ 1, 30, 70, 89, 5 7

 105, 226, 227, 240 ; קזותגס 113, 1. עובלגה 174, +.

 ותינח - - - הנהו , 158. = ןעשנ -- ןעשנ תמ 7. | הנהו 55
 בכרה -- 46 קס ילעב 224. ילעבו לס. םכישרפה טק. /
 129 -- םבישרפהו 0. והקבדה 4, 67, 82, 84, 8%, 866, 2

 אוק. וכ, ד4ס) 11% 1102 178, 104: 22%: 202, 202, 82%
 ףסס 1 ; םטת6 128 -- והקייבדה קנגומס 158 -- והוקיבדה 4.

 7. ילא - ירחא 4 רמאו -- וילא רמאיו 253, 260 -- רמאיו

 20, 93, 187, 249 : (06 94 -- רמואו

 8. 001ג., 149, 253. 'ל -- לא 1,254: 076 171 -- לא
 129. - רמאפ (טק. 246 110 --' \ 1, 10, 70, 86, 80. 93:

0% ,249 ,246 ,226 25 ,200 ,20% ,201 ,105 ,182 ,176 1749 ,171 

% :337 :310 ,110 ,00 ,101 ,282 ,4 271 ,204 ,207,260 ,251 
0 .520 :514 :477 ,476 ,461 ,460 ,442 ,428 ,421 ,419 ,405 ,396 

 | 543: 545: 549: 502, 5709, 2 614, 632, 639, 641 ; זו מס

 204: (סצעס 82.53% 3: םטמס 100 -- רמואו 451, 580, 557: 659'ק.

 ןילא -- ול 6-
 9. ילא , 22. - דומע 168. | ינתתמו -- ינתתמו יכ 174 ---
 יניתתומו 93 -- ינתתומו 2, 22, , 112, ,,,,82
 240, 261: 260, 264: קחומגס 82 -- יניתרמו ינוחא ---

 ינתוחא :12,1ף0. | לכ,96. | רוע , 240 -- , 
 זס. דומעאו קענמס 168. והתתומאו 2, 22, 149,182, 246, 0

 רזנה -- רזנה -רא 2, 96, 114, 187, 201, 224, 253; 10:65

 ותמ , 172 - ו \

 לואש , 9.



 (כ ג

 סכהייחב שכמיענהו שכיבהאנה

 ודרפנ אל שתומבו

 : ורבג תויראמ ולק שכירשנמ
 הניכב לואש לא לארשי תונב 24

 שכינדע שפע ינש שכשבלמה
 : ןכשובל לע בהז ידע הלעמה

 המחלמה ךותב זםכירובג ולפנ ךיא 25
 : ללח ךיתומב לע ןתנוהי

 יחא ךילע יל רצ 26
 דאמ יל תמענ ןתנוהי

 .! שכישנ תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ

 זכירבג ולפנ ךיא 27
 ! קרמחלמ ילכ ודבאיו
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 רשא הוהיל שתא סכיכרב שכהילא רמאיו דעלג

 'כואש שע שכינדא שע קדזה דסחה שתישע
 דפח םכמע קדוהי שעי קדתעו !ותא ורבקתו 6

 תאזה קדבומה שככתא השעא יכנא זכגו זרמאו

 עככידי הנקזחת התעו : הזה רבדה םכתישע רשא 7

 יתא שכגו לואש םככינדא תמ יכ ליח ינבל ויהו

 רנ ןב רנבאו : שהילע ךלמל הדוהי תיב וחשמ 8

 ןב תרשב שיא עזרא חקל לואשל רשא אבצ רש |

 דעלגה לא והכלמיו | : םכינחמ והרבעיו לואש
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 תכירוביג לס. = ודבאו 96. | אילכ 1.
 227 ג ז1וס 4.

 המחלמ ---המחלמה 1

 1, ןכירחא 93:94: 155: 158. 198, 257, 614.  הלעאה -- א ,0-
 ירע תחאב -- ירעא 1. הוהי -- י סע ו 130 -- הדוהי 7
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 70. 86, 80, 1סז, 1ז2, 174, 176, 201, 224, 257,200, 0
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 2, םבש דוד < 4 םכעוניחא 7ס, 96, 174, 178, 224,

 257; 260, 264. - תילאעהזיה 1, 2: 23, 30, 70, 82: 94,
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 3. רשא -- לבנ השא 84. | הלעה ומע טק. = 2
 ןורבח - - - - דוד קונעגס 1%

 4. שנא ז"--ישנא בש 96. ""ודיגו זו 20302 ל

6 ,224 ,10% ,187 ,182 ,178 ,102,112,113,150,154,158,174 

 240: 250, 261, 22, 253 260, 270, 271 44,284, 286 ; קזנתמס 9%
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 250, 2ף1, 252, 253, 257, 260, 264; קזנומס ף.

 5. ישנא -- יבשוי 174. | שיבי , 86 -- שבי 1, 2, 4, 30, 82,
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 1ו2,100,154, 173, 174, 182, 210,224,228, 200, 20020827

 260, 614: קתותתס 82,113.128,168. | דסחה --ה טק. 0

 --דפחה תא 2%7, קזגמס 171. הזה 242. | םבבינדא םכע ,4

 םכע 1", 99 - לא םבככינודא 174. 246, 271 4. | םכע 2"

 -- םכעו 187 -- לע 84.  ורבקתו קתופוס וברקתו 89. ותא קזונוס
 יתא 1ףס -- ותוא 96, 253; +

 6. התעו , 82. | שעי -- השעי 174, 224, 614. | םבכתא , 0
 -- םככמע 172 -- תא טק, הבטה 10 -- הבוטה תא

 2 --- הבוטה תא םכג 1: תאזה , 6.
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 סממס 174. - יתוא 82,112, 264. | םבהילע -- םבכילע +4
 8. אבצה 4. | תא ,1,1%8. | תרשוב שיא 257, 260; 264 =---

 1 2 זז. 8

 9 ללח ךיתומב לע לארשי יבצה
 : שכירובג ולפנ ךיא

 20 | זרגב ודיגת לא

 ןולקשא תצוחב ורשבת לא
 זכיתשלפ תונב הנחמשת ןפ

 : כילרעה תונב הנזלעת ןפ
 21 'לט לא עבלגב ירה
 תומורת ידשו שככילע רטמ לאו
 זכירובג ןגמ לעגנ זכש יכ
 : ןמשב חישמ ילב לואש ןגמ
 22 םכירובג בלחמ םכיללח כדמ
 רוחא גושנ אל ןתנוהי תשק

 : שכקיר בושת אל לואש ברחו
 23 ןתנוהיו "לואש

 1 קרלעאה רמאל הוהיב דוד לאשיו ןכ ירחא יהיו
 רמאיו הלע וילא הוה! רמאיו הדוהי ירע תחאב

 2 דוד שש לעו + ההנרבה רמאיו הלעא הנא דוד

 תשא ליגיבאו תילערזיה שכעניחא וישנ יתש זכגו
 דוד קרלעה ומע רשא וישנאו : ילמרכה ללבנ

 4 ישנא ואבו |: ןורבח ירעב ובשיו ותיבו שיא

 הדוהי תיב לע ךלמל דוד תא שכש וחשמיו הדוהי
 ורבק רשא דעלג שיבי ישנא רמאל דודל ודגיו
 ף שיבי ישנא לא םכיכאלמ דוד חלשיו : לואש תא
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 21. עובלנב 174, 257, 260, 264. = ירשו -- הדשו 1. | תמרת
 דס -- תומרת קוס 128 -- תמורת 3: 4, 22, 23, 30, 67, 82,
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2 200 ,257 ,252 ,251 ,260 ,240 ,246 :187,195 1 
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 ?-בירבב 2; 23, 04: 144: 154. 172, 176, 182, 105, 221,240
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 257: 297, 602, 614 3 ץצנתגס 4 רוחא , 4 אל 2" +
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 1-רויראמו 70, 85, 96, 150, 174, 201, 224, 4.
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 2%. ךיא 01 - מירב 2, 250 6705000: 1

 ד 44, 155, 18,178, 187, 105, 242, 246, 240, 262, 262, 271, 7
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 רמאיו וירחא רנבא ןפיו : רנבא ירחאמ לאמשה 20
 רנבא ול רמאיו + יכנא רמאיו לאהשע הז התאה 21

 דחא ךל זחאו ךלאמש לע וא ךנימי לע ךל הטנ
 לאהשע הבא אלו ותצלח תא ךל חקו םירענהמ

 לאהשע לא רמאל רנבא דוע ףסיו : וירחאמ רוסל 2

 אשא ךיאו הדצרא קדככא המל ירחאמ ךל רוס
 רנבא והכיו רוסל ןאמיו : ךיחא .באוי לרא ינפ 3

 וירחאמ .תינחה אצתו שמחה לא תינחה ירחאב

 שכוקמה לא אבה לכ יהיו והחת תמיו טכש לפיו
 ופדריו !ורמעיו תרמו לאהשע מש לפנ רשא 4

 ואב המהו האב שמשהו רנבא ירחא ישיבאו באוי

 רבדמ ךרד חיג ינפ רע רשא קרמא זרעבג דע
 ויהיו רנבא ירחא ןמינב ינב וצבקתיו : ןועבג 5

 ! תרחא קרעבג שאר לע ודמעיו תרחא ;רדגאל

 ברח לכאת חצנלה רמאיו באו לא רנבא ארקיו 6
 יתמ דעו הנורחאב היהת הרמ יכ התערי אולה

 רמאיו = : םכהיחא ירחאמ בושל שעל רמאת אל 7

 רקבהמ זא יכ תרבד אלול יכ שפיהלאה יח באוי

 באו עקתיו : ויחא ירחאמ שיא סשכעה קרלענ 8

 ירחא דוע ופדרי לו שכעה לרכ ודמעיו רפושב
 וישנאו רגבאו ! פחלהל דוע ופסי אלו לארשי 2

 עת 6 0 א תם
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 לא השע 7860 279 -- לאתשע קצותוס 6 תרמיו 2"; 4

 -- תתומיו 89,112, 178, ודומעיו 4.
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 לע 1% 58 4

 זוחאו 114,

 ואב ; 187 -- האב

 זז. 65 ב או

 : הלכ לארשי לעו
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 .ןמינב לעו םכירפא לעו לאערזי לאו ירושאה לאו
 זס תשב שיא הנש םכיעברא ןב

 ךלמ סכינש שכיתשו לארשי לע וכלמב .לואש ןב
 זז רפסמ יהיו .: דוד ירחא ויה קרדוהי זריב ךא
 זריב לע ןורבחב ךלמ דוד .קריה רשא שימיה
 12 רנבא אציו ! םישדח הששו שכינש עבש הדוהי
 שכינחממ לואש ןב רשב שיא ידבעו רנ ןב
 15 ראלי חה ?ודבנעה .קריוהע ןב .באעו ,: הרנועבג

 ' לע הלא ובשיו ודחי ןועבג תרכרב "לע םכושגפיו
 14 רמאיו : קרזמ קרכרבה לע קרלאו הזמ הכרבה

 ונינפל וקחשיו זכירענה אנ ומוקי באוי לא רנבא

 1% זכינש רפסמב ורבעיו ומקיו + ומקי באוי רמאיו
 רשע שכינשו לואש ןב תשב שיאלו ןמינבל רשע
 16 וברחו והער שארב שיא וקזחיו + דוד ידבעמ
 תוהה םכוקמל תצרקיו ודחי ולפו והער דצב
 17 קדמחלמה יהתו ! ןועבגב רשא םפירצה תרקלח
 ישנאו רנבא ףגניו תצוהה שפוב דאמ דע קרשק
 18 ינב השלש םכש ויהיו = ! דוד ידבע ינפל לארשי
 וילגרב לק לאהשעו לאהשעו ישיבאו באוי היורצ
 19 ללאהשע ףדריו .: קרדשב רשא וכיבצה דחאכ
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 לע דאמ רנבאל רחיו :ייבא שגליפ לא התאב 8
 רשא יכנא בלכ שארה רמאיו תרשב שיא ירבד
 ךיבא לואש תיב שפע דפח השעא םכויה הדוהיל
 דוד דיב ךתיעמה קצלו והערמ לאו ויחא 'רא

 עכיהלא .השעי הכ : םויה השאה ןוע ילע דקפתו 9
 דודל הוהי עבשנ רשאכ יכ ול ףיפי הכו רנבאל

 לואש תיבמ הכלממה ריבעחל : ול השעא ןכ יכ 10
 קרדוהי לעו ללארשי לע דוד אסכ זרא שיקהלו

 תא בישהל דוע לכי אלו : עבש ראב דעו ןדמ ג
 םכיכאלמ רנבא חלשיו :ותא ותארימ רבד רנבא 2

 קרתרכ רמאל ץרא ימל רמאל ותחת דוד לא
 יככ תא ךילא בסהל ךמע ידי הנהו יתא ךתירב

 ךא תירב ךתא תרכא ינא בוט רמאיו : לארשי ג
 קדארת צל רמאל ךתאמ לאש יכנא דחא רבד
 לואש תב לכימ תא ךאיבה ינפל כא יכ ינפ תא

 לא םכיכאלמ דוד חלשיו : ינפ תא תוארל ךאבב 4
 תא יתשא תא הנת רמאל לואש ןב תשב שיא
 : שכיתשלפ תולרע האמב יל יתשרא רשא לכימ

 לאיטלפ שכעמ שיא זכעמ החקיו תשב שיא חלשיו 5
 הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו : שול ןב 6

 ; בשיו בוש ךל רנבא :וילא רמאיו שכירחב דע

 1( 64 זמ 5 א

 זרא ורבעיו תצוהה קרלילה לכ קדברעב וכלה
 40 באויו : סכינחמ ואביו ןורתבה לכ וכליו ןדריה
 ודקפיו שכעה לכ תרא ץבקיו רנבא ירחאמ בש
 41 ידבעו :"ראהשעו שיא רשע העשת דוד ידבעמ

 סכיששו תואמ שלש רנבא ישנאבו ןמינבמ וכה דוד

 42 רבקב והרבקיו "לאהשע קרא ואש  :ותמ שיא
 וישנאו באיי הלילה לכ וכליו שכחל תיב רשא ויבא
 ! ןורבחב םשכהל ראיו

 6 ו נמ

 1 תיב ןיבו לואש תיב ןיב הדכרא קדמחלמה יהתו
 : שכילדו שכיכלה לואש תיבו קזחו ךלה דודו דוד
 2 ןונפא . לרוכב : יחיו - ןורבהב ' שכינב  דוחל" חלה

 4 לגיבאל באלכ והנשמו + תילאערזיה 'םכעניחאל
 הכעמ ןב םשנולשבא ישלשהו ילמרכה לבנ תשא
 4 תיגח ןב הינדא יעיברהו : רושג ךלמ ימלת תב
 שכערתי יששהו |: ללטיבא ןב קדיטפש ישימחהו
 יהיו : ןורבחב דודל ודלי הלא דוד תשא הלגעל
 דוד תריב ןיבו לואש תריב ןיב המחלמה תרויהב

 7,שגלפ לואשלו :לואש תיבב קזחתמ היה רנבאו
 עודמ רנבא לא | רמאיו היא תב הפצר קדמשו

 ו ד

 ע ה יז לם 3 6 1

 8. תשב שיא -- תשוב שיא 96 -- תשבשיא 0, 80, 03, 176 4

 יכנאא 11. | רשא , 240 -- 218 70. | לא -- לאו

 112,1%4,187, 201,224; קזממס 168. | והערמ -- מ, 4

 ךתיצמה -- * \ 4 -- ךיתיצימה 93 -- ךיתיצמה 23, 30, 862 00, 2%

 7% 1 158, 174, 176, 195: 227, 24: 2ף0, 614 : קזותוס 2

 ז28 -- ךיתאצמה 253. 257 -- ךיתאצמיה 260 -- ךיתצמה 96 2

 187,251. - דוקפתו לס,זֶד4 ג םםתש 168. - ילע --ילא 74
 השאה -- השא 4

 9. ףסי 4 -- ףיסוי 1, 2, 70, 86; 80; 93 04 96, 102, 4

 154:174,176, 182,187, 210, 224, 253, 257, 260, 264, 2832 ; ומס
 ל

 10. הכלממה -- הכלמה 70 -- הכלממה תא 6.
 דוד ענפ 174.'  הלדוהי לע ו

 1ז. לוכי 93: 99, 112, 150, 154, 182, 246, 251, 253, 4
 תא -- לא 4. ותא , 96 -- ותוא 86, 154, +.

 12. ותחת , 2סז --- ותחת 1. 4, 80, 03. 06, 112, 180, 105, 17
0 ,264 ,200 ,27 ,2%1 ,261 ,2%0 ,240 ,246 ,240 ,224 ,182 ,176 

 271 4, 650 11, 661, 659'ק : 06 2,140 --ו,96. - ץרא
 ץראה 40.  רמאל 2", 174, 176, 262. | הנה -- ו,

 129, 172: 246, 252 ; קזומס 82, ךמע -- ךתא 4

 ביפהל 187: 257, 260. | ךילא -- ךילע

 11. רמאיו -- דוד רמאיו 6. ינא -- יכנא 251, 10716 1.

 תורכא 70, 86; 93, 149, 150, 158, 168,174, 182, 187, 224,
 2%0,2%1,264. | ךתא , 84. | רבד , 18. | לאש יכנא -- לואש
 לאש יכנא 96 -- לאש ינא ףַּב- | לאש -- לאוש 70", 9
 221, 240, 282... תרא ג" לס. | ךאובב 1,882, 00, 00, 00

 150, 174,182,105, 242, 288 1, 280, 100, 659 2, 664. | תארל
 6. תהא ו ו

 14. לא , 195. | תשב שיא -- תשובשיא 96 -- תשבשיא
 92, 176, 187, 224 -- שתב שיא . | יתשרא קנווס ךיתשרא 3

 -- יתסרא 84, 80,182,22%, 227.  'ל, 30. - תלרע 70, 257 --
 תלרע ב 4.

 1%. תרשב שיא -- תרשבשא 112 -- [ררשובשיא 96 -- תשבשיא
 20, 80, 93, 187: 4- היחקיו םכעמ שיא , 6.

 םכעמ 2%, 195 -- םכעמו 187. = לאיטלפ -- לא , 400. | ןב ,6-

 שול -- שיאל 4 -- שיל 1, 70, 80, 93, 112, 174,176,182,187, 5

2 ,4 271 ,270 ,264 ,200 4 ,2532 ,251 ,200 ,240 ,246 .220 

 659 'ק : קזנתגס 128, 158, 201 ; (סזש6 +

 16. ךליו פ8₪ 2%2. | השיא -- ' , 70, זֶדָב- | ךולה -
4 ,260 ,257 ,253 ,250 ,249 ,182 :175 :155 :113 :99 ,80 :70 :30 
 270 ; קזגתתס 128 ; םטת6 168 -- 'ק ךלוה 158. | הכבו --וכבו -
 םכירחב דע , 201. | םםירוחבה 40 -= םכירוחב 1, 70 5 5
,96:,99,112,1%0,154,168,172,174,178,182,187,19%,224.249 

 253: 257, 260, 264; םתותוס 128. וילא 187. בוש --ו.90--

 ךליו בוש ףָּג -- בושו ף6. | בשיו -- בושיו 150 -- בושו 4-

 תרא %

 20. בא'ו 4- ץובקיו 142 הא שיא , 4

 לאהשעו -- ה, 294, 112,153:154) 246, 249 -- לא השעו 9
 178, 260 -- לאתשעו קעומגס 6.

 21. וכה , 614 -- וכח העשת 76. ןימינבמ 99, 178 -- ינבמ
 ןמינב 1. | ישנאבו -- ב 5. םכיששו , 1.

 42. לאהשע -- ה 70, ףב, 96, 119,150, 178, 246, 240, 6014 --
 לא השע 2,260. והורבקיו 112,113. רשא-- תא 14.  תיבב
 96, 112,150,182, וישנאו באוי , 249.  וישנאו -- ישיבאו
 8. - רואט 112; 174, 156 : 106 24 ןורבחב -- ןורחב 1 -

 ו 96.

 ז. הכורא 1,112,187. 2%3, 27,200: קעפתמס 112.,  תיב ז%--

 צב זנ2.. ךלוה 112, 112128, דק2,174 20,210, 252,202, 20

 270. =בכיפלוה 11 2, 1193, 1722 246.

 2. ודלויו 1, 23, 30, 70, 86, 80, 93, 06, 149: 150: 154,
 ו 92, 210, 224, 226, 226, 246, 240 20, 211, 252, 257, 260, 2

 270, 271, 282, 281, 284 286, 288, 614, 650 2, 659 'ק ; .קננתס 2,

 ף4,128) !סתש 82. | דודל -- םכהל ף-- | ורכב 0
 94, 150,158; 176,182, 2 614: םטמסשט 4. םכעוניחאל 70,

 96: 174: 224, 250, 70 260, 4 תילאערזיה -- תלאעזיה 96 -

 ע 3 -א . 187 -- תלאערזיה 4, 8%, 100,101,130, 155, 2

 242, 246,262, 270, 601 ; םטתס 168, 4

 2. והנשמו -- .6,  באלכ -- בא א494* ליגיבאל 2, 4 22: 5%

158,160 ,154 ,150 ,114 ,113 ,112 :99 :96 :93 :89 :85 ,70 

 170, 182, 187,195: 220, 227, 240, 246, 240, 2ף%0, 261; 2

 252: 287, 200, 204, 270. 1 4, 286, 614, 650 2, 659 'ק ; ונוס

 128,172. | תילמרכה 201. | תשא -- תשאל 96. = ישילשהו 1,
1% 2 ,176 2 9 ,154 ,100 ,112 ,91 ,80 ,80 2 

 2%3, 254, 264 282, 28, 284: קע!מס 2,128,201. | םכולשבא ,
 128.-- םכולשבאל תטתפ 198. | רושג -- תב ,4. רושג

 -- רושו 0.

 4. יעברהו 144, 1- הינודא 4. ישמחהו 80, 96, 5
 150,182, 187, 224, 240: 251.25, 72 260 -- שמחהו 0.

 לטיכא 257-

 6- ישישהו ףָב- | ודל 1, 80. 3, 112, 150, 154, 224, 253: 7.

.200 
 6. תויהב ,. 128. | המחלמה ,.224. | דוד - - - - ןוב < תויב ןיב
 לואש ריב. ןיבו- דוד 96 1. ןיבו -- תיבו 17%. זריבב =

 ץזריבל
 7. לואשלו ,.85.-  שגליפ ,,+,,,,,,7
 614 קתתתס 128,164: (06 23. לא רמאיו -- תשב שיא רמאיו

 ' לא 253: 257: 260, 204, 282, 2834 -- תוגזפ. 400. תשב שיא 0.

 תאב 1, 2, 30, 80: )4, 112,154, 224, 263, 257, 2609 4. שגלפ

,,,,,, 1027 :03 ,80 ,86 :85 ,35.70 10 

 195: 224: 251, 253; 257: 260, 271,282,283. יבא קננתמס ןיבא
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 חלשיו דוד םכעמ באוי אציו + השע התא רשא לכ 6

 קדרסה רובמ ותא ובשיו רנבא ירחא שיכאלמ

 .באו והטיו ןורבח רנבא בשיו =! עדי צל דודו 7
 שש והכיו ילשב ותא רבדל רעשה ךות לא

 דוד עמשיו |! ויחא לאהשע םשדב תרשו שמחה 8
 הוהי שעמ יתכלממו יכנא יקנ רמאיו ןכ ירחאמ

 שאר לרע ולחי :רנ ןב רנבא ימדמ לוע דע 29

 באוי תריבמ תרכי לאו ויבא זריב לכ לאו באוי

 ! כחל רסחו ברחב לפנו ךלפב קיזחמו ערצמו בז

 תימה רשא לע רנבאל וגרה ויחא ישיבאו באויו 0

 רמאיו ! המחלמב ןועבגב שהיחא לאהשע תא 1

 וערק ותא רשא שעה ללכ לאו באו לא דוד

 ךלמהו רנבא ינפל ודפסו םכיקש ורגחו םככידגב

 רנבא קרא ורבקו :קרטמה ירחא ךלה דוד 2
 רנבא רבק לא ךביו ולוק תא ךלמה אשיו ןורבחב

 רמאיו רנבא לא ךלמה ןנקיו + שעה לכ וכביו 13

 .ךילגרו תורפא אל ךידי :רנבא תומ לבג תומכה 4

 תלפנ הלוע ינב ינפל לופנכ ושגה םכיתשחנל אל

 זכעה לכ אביו :וילע זרובבל זכעה לכ ופסיו 5
 דוד עבשיו ששה דועב שחל דוד תא תורבהל

 םכא יכ ףיפי קרכו םשיהלא יל השעי ;רכ רמאל

 6 זז 5 4 א. (0 ג.

 17 שפג רמאל ירארשי ינקז וכע קדיה רנבא רבדו
 ךלמל דוד תא שכישקבמ שכתייה שכשלש כג לומת
 18 רמאל דוד לא רמא הוהי יכ ושע התעו : םככילע
 דימ ..-לארשי ימע תרא עישוה ידבע דוד דיב
 19 רנבא כג רבדיו : סכהיביא לכ דימו שכיתשלפ
 דוד ינזאב רבדל רנבא שג ךליו ןימינב ינזאב
 יניעבו לארשי יניעב בוט רשא לרכ זרא ןורבחב
 20 ותאו ןורבח דוד לא רנבא אביו : ןמינב תיב לכ

 רשא םכישנאלו רנבאל דוד שעיו םכישנא םכירשע
 21 קרמוקא דוד לא רנבא רמאיו \ ! קדתשמ ותא

 לארשי לכ תא ךלמה ינדא לא הצבקאו קדכלאו
 ךשפנ הואת רשא לכב תכלמו תירב ךתא ותרכיו
 22 ידבע הנהו : שכולשב ךליו רגבא תא דוד חלשיו
 ואיבה םסכמע בר ללשו דודגהמ תב .באויו דוד

 ךליו וחלש יכ ןורבחב דוד שע וננא רנבאו

 23 ודגיו ואב ותא רשא אבצה לכו באויו : םולשב

 והחלשיו ךלמה לא רנ ןב רנבא אב רמאל באויל

 24 המ רמאיו ךלמה לא באו אביו : םפולשב ךליו

 ותחלש קדז קדמל ךילא רנבא אב הנה התישע
 2% ךתתפל יכ רנ ןב רנבא תא תעדי :ךולה ךליו

 תא תעדלו ךאובמ תאו ךאצומ תא תעדלו קוב

 עיבי שמ ים רם ₪ 1 7%

 27. ילשב --י ;96. | שמחה -- שמוחה לע 96 -- שמוחה לא

 240 -- שמחה לא 2 195: 246, 271 4, 288, 602 ; קזנתס 171

 -- שמוחה 40, 80, 174, 187, 257, 2000 202. לאהשע -ה

 10, 182, 246, 240, 260 -- לאתשע קונפס 06 --לא השע 86, 18

22 

 28. ןכ ירחאמ --ןכירחא 30 -- ןכירחאמ 2, 159, 198, 2240

 יכנא -- ינא 96, 250. = יתבלממו םכעמ < 4
 רנבא 24.

 29. ןלחי -- אנ ולוחי 153 -- ולוחי ל, 150. 2

 253 -- סת ולחיו 99- | באו 1%-- באומ 150. | = לאו 2-2 לעו
 30, 70,150, 154 18. 187, 246, 240, 614. | לכ, 160. לאו 9

 -- 89 -- לא טק.זג6 99. בז 616. | ערוצמו 2, 4, 23: 4

6 ,201 ,187 ,2 ,1559 ,154 ,150 ,112 ,96 :03 :80 ,82 70 

 252; 253; 257, 260, 264,614: קונתס 168 ; 6 134. ,,ךלפב

 40. לפנו --ו , 30 -- לפונו 4 240, 253, 42 .

 20,109. לע - - (7) - - ברחב נק. ג

 30. תרא , 130, 260 -- תרא רנבאל 96. | לאהשע -- ה 6

 182, 246, 249 --לאתשע קווזגס 96 -- לא השע 66 178. 240, 0%

 257, 260, 270. ןועבגב , 6. המחלמב -- ב ,6.

 31. לכ ,ז.  וערק 0.28. 82. * םםבידגב -- םכבידגנב תא 2

 -- כ ₪6 םכ 130.  ךלוה 80 93. 1, 2

 240, 260, 252, 253, 257, 260, 204 ; קענגס 4

 42. תא 2" [םק.תג8 158. ולק קס, 80, 94,

 176; םטמס 168. | ךביו ל לא = לע 4 198 -- תא 4

 32: 33. רנבא - - - - - וכביו , 1.

 22. ןנוקיו 40, 80, 6% 174, 187, 253, 2

 264, 601,602 ;,(סע6 2. | לא טק. 173 -- לא דוד קס -- לע

 80: 154, 174,182, 198 -- תא 4, 262 ; 006 82. | תומכה -ו

 178 -- תוממה קענתוס 0

 20- ךדו 2.0 67 85: )0, 101, 102, 2 139: 154, 5% 21

 176,178,182, 277, 284, 287, 288 1, ףסס 1, 650 2; םטתס 12

 190. | אל ג", 187. | זרורסא --ו , 264 - תורופא 1 10 4

2499 6 240 ,224 ,182 7 .90 

 251:2592.. ךילגרו --י ,17%,150,15%.  םביתשחנל -- םכיתשוחנל

 93 -- םכותשוחנב 96 -- םביתשחנב 4 ושגוה 93: 96, 2.

 לפנכ 1, 2: 4: 23, 10, 82, 84, 6 90 93: 94, 96, 113, 14, %

1 250 :249 224 ,210 ,19% ,168,172,178 ,158 ,154 ,150 ,149 

 257, 260, 262, 270, 271, 2ֶדְס, 282, 283, 286, 614, 664 -- לפנב

 80 -- לופנכ ב ז5ע -- לופנל קזומס 70. | לכ - - - - ינפל , 4

 ינב , 03- התלפנ 4. ופיסויו 1, 06, 112,113, 154, 224, 6

 253: 257, 2600, 264 -- ופסויו 240 -- ופיקיו .2, 23, 30, 70, 2, 1

 99: 155, 168, 178, 187, 24, 251, 282 ; קזוווס 4

 35. אביו -- ואביו 224 ; קזותגס 70 ; (סצפ6ס 1 ז-רורבהל --

 תירורכהל 1 54, 155, 158, 168, 224, 271, 2 283 4, 2885, 0.

 םכחל 1%, 89. | דועב --ו , 4 | רמאל -- רמאיו 8". = יל , 4.
 ףסי 114-- ףיסוי 1, 10, 70: 84, 154,158,17+ 2

.27 
 רנ ןב קוס ןב

 17. שבע , 2. למת 174, 105, 257, 4. םבושלש 2

 ף0, 86. 94: 96: 112,114,144, 140, 154, 158,162, 168,174. 2

 240, 283 ; קזנס 4 ךלמל ,6. םככילע -- שבהילע

- 006+ 
 18. הוהי יכ -- הוהיו 2%0. | רמאל , 80. דיב -- ידבע דיב 4.
 דוד ידבע < עישוה -- * . 70 -- עישוהו 252 -- ע'שא 89 -

 עישוא 22: 20, 06, 140, 10, 158; 174, 182, 18, 201, 224, 5

 זוכת. 228, 240, 263,257, 204, 282,100,614; קזומס 246 ; 6

 ףְּב --ה [0ק.188 82,128.  ימע לארשי < 96. | ימע -- תא ימע
 86,176 -- ,4 דימו -- * 30. | םםבהיביוא 174, 253: 6

4 
 ל [כבה זי 10032 נברא ז"-ר באב רנבא 89. \ ןימיגב ינזאב
 79.  ינואב 1% 6 2"---ינואב 6- ןביהכ 1 20/2

1 5 .158,168 ,155 ,150 ,112 ,99 ,96 :93 :90 :89 :85 

 ל ד 22200, מ 200 7 262. =. לב תא קס | לב 1

 246. -רשא ,ז02. | תיב ---ינב 614. |: ןמינב -- ב תם. !ות. 0

 -- ןמינב 28, 106 4.

 20. ןורבחב 80, 174, 257,200, 204: קמתס 3. | ותאו -- ומעו

 174- םבישנא \, 4- ותא רשא , 4. :

 21: רנבא :%"-- רנבא דוד 6. דוד לא א1- הכלאו 9

 =-ו,182. לא 2" טמפ 164. תרא 1"--לא 2%0, 262.  לכב
 -- לככ 1%0. תא 2"--לא 0.

 22. הנהו -- היהו 100. | באויו (טק. 186 17% -- שאוי) קזגתוס 2.

 אב -- ואב 74- דודגה ןמ 1ףס -- דודג ןמ 1046

 וניניא 84, 96, 154: 257, 200, 204 ; םטתס 4
 23. ותא רשא , 7ס. | רשא ,7. ותא , 1. ודגיו ואב

 4טק. 241. 82. ודיני 1, 2, 10, 70, 84, 80, 02, 06, 702

:252 :21 ,250 ,246 ,224 ,105 ,182,187 ,176 ,174 ,154,158 

 257: 200, 614: קוס 4, 4 אב -- אב הנה 7.

 והחלשיו -- ה , 71.
 24 לא -- דוד לא 24. תישע 1, 40, 8%, 80, 112,150

 174,182, 224, 2%1,2%7 --', 260. - המל -- המכלו 4
 הז ,112. ךולה -- ו \ 4, 70, 187 -- ו [טק.ז48 128,

 2-5 תערי , 174. 5 תא 17 20 79: רצ ד2. ייפ

 40. | ךתותפל 2, 23,770, 85, 00,159 ו

 174,192,105.224,246,250,2%1,2%1. | תעדלו -- ו , 40 6.

 ךאצומ -- 1 . 3, 114, 140, 172, 178, 270 -- ךיאצומ 158 -- ךאוצמ

 . 86,154. -ךאובמ -- ו 80, 112, 144, 158 <- ךיאובמ 155,251 --

 ךאבומ 1, 22, 30, 70, 86, 03, 06, 9.1, 42 21

4 ,4 271 ,264 ,260 ,2%7 ,261 ,2%0 ,240 ,246 ,240 ,224 ,210 

 659 'ק, 664 : קצוותס תרא 37 -- ראו 7. לכ, ל.

 תשוע 113:

 26. רוד םכעמ 76. | ובישיו 2, 40, לס 80% 96, 112 זז, 0
 174,197, 201, 224, 2%3,270 3% קזממס 128,154,168. ותא ,7
 -- ותוא 96, 154, 246, + הריסה 1, 2, 30:,23, 70, 80; 12

,2460 ,257 ,293 ,240 ,224 ,197 ,182 ,150,1%4,174 

 7 כ



 והגרהאו וב --

 ולתיו קצגתוס 255 171 -- םבולתיו

60. 

 והכיו ובכשמ רדחב ותטמ לע בכש אוהו תיבה

 וכליו ושאר תא וחקיו ושאר תא וריסיו והתמיו

 שיא שאר תא ואנו :הלילה לכ הברעה ךרד 8

 שאר הנה ךלמה לא ורמאיו ןורבח דוד לא תשב

 ךשפנ תא שקב רשא ךביא לואש ןב תשב שיא

 . לואשמ הזה ויה תומקנ ךלמה ינדאל הוהי ןתיו
 ינב ויחא הנעב תאו בכר תא דוד ןעיו 1 וערזמו

 זרדפ רשא הוהי יח .שהל רמאיו יתראבה ןומר

 הנה רמאל יל דיגמה יכ : הרצ לכמ ישפנ תא 0

 וב הזחאו ויניעב רשבמכ קדיה אוהו לואש זרמ
 יכ ףא ! הרשב ול יתתל רשא גלקצב והגרהאו זז

 לכע ותיבב קידצ שיא .תא וגרה םכיעשר םכישנא
 םככדימ ומד תרא שקבא תצולה  קדתעו ובכשמ

 זרא דוד וצו י !.ץראה ןמ םשכתא יתרעבו 2
 שכהילגר תאו סכהידי תא וצצקיו םכוגרהיו שכירענה

 תשב שיא שאר תאו ןורבחב הכרבה לע ולתיו

 : ןורבחב רנבא רבקב ורבקיו וחקל

 ל

 ורמאיו הנורבח דוד לא לארשי יטבש לכ ואביו \

 ללומתא כג + ונחנא ךרשבו ךמצע וננה רמָאל 2

 התייה התא ונילע ךלמ לואש תויהב שכושלש כג

 ךל ;דוהי-רמאיו 0  לארשי זרא יבמהו איצומ

 קריהת התאו לארשי תא ימע תא הערת קדתא

0 

 7. אביו 178. התיבה 174 -- תיבה לא 201.  בכוש 2
 240, 250,257. - ותטימ 240. | ןהוכיו 1. והותימיו 112, 4

 -- והתימיו 1, 2 4, 96; 99, 144, 150. 1554, 158, 182, ,%

 249: 250, 252: 257, 260 ; קתומס 112,128 07066 82. | ןרךסיו 7

 84, 00, 130, 160, 168, 172, 260, 264, 271, 288, תרא

 וחקיו ושאר ,\ 70. רפא קי

 8. ואיביו 1, 70, 80, 112, 113,144, ,,,,,6

 224: 246, 249: 250, 21. 253: 257. תשבשיא 30, 70, 8,187 --

 תשוב שיא 174. | תשב --(8) -- לא , 96. | ןורבחב 6
 תשבשיא 40, 70, 8, 187 -- תשוב שיא 4. לואש ןב , 4.

 : ךביא -- ךביוא 112,113, 174, 187, 224, 240 - ךיביא 162, 2%7 --

 ךבוא קצונגס תומקנ -- ו , 74. הוה

 9. ןומיר 257.  יתארבה < 86 -- יתוראבה 4

 םכהל , 102 -- םכהילא 174. = הוהי 2: תא 2" ספ קשב

 10. אוהו -- אוה הנהו 4. | הזחואו 4.
 והגההאו רמא"ו ךלמה תא יתא ןעינ : חדוצמה לא דריו דוד עמשיו וב

 174.  והגראו 30. | גלקיצב 210,2%4,:102,112,17. ןל--ןב
 96.  הרושב 20, 70, 82, 84, 85, 8003, 4 6

 182, 210, 224, 253, 286 ; קצונגס 1 5, 4

 11. חרא 17.96. שיא 150. | שקבא אולה התעו 21 4.
 אלה 2: 4, 230, 70, 82, 84 55*: , 1 50,154, 2

 174: 176: 182,187. 224, 240, 246, 240, 20, 253, 260, 270 ; כוננה

 14 יתרעכו קענתגגס 3-

 12. אוציו 93. | םבוגרהיו , 176 -- * \ 190 -- םכנרהיו 0 2

 112: 154: 252 254; 257, 260 4. םכוצצקיו 96,150. | תרא

 םכהידי 5258 לס. | םםבכילגר 4

 150. | תשוב שיא 96 -- תשבשיא 30, 89,187. = רנבא , 06.

 1. יטבש --ירשש 158. לא 144.5 דוד ,112. ' .הנרבח
 30, 82,ף4. | רמאל -- רמאל ול 224, 250 -- ול 86 -- לא 2
 7 ךמצע וננה 40116 ונימצע 76. וננה - ו תק. 146. 93 -

 יננה 614. - ךרשבו קוס ךרשמו 84 -- ונירשבו 10288 0.
 2. לומתא --א , 174 -ו 4 1: 2 89, 112: 224, 240 ; קתנתתס 4.

 םבשלש 1, 2: 2: 4: 82, 80: 93: 99; 112, 128, 150, 1689, 79

 246: 249, 253, 257, 260, 264, 270, 284, 286, 614, 6%9 1. | תויהב

 -- תויהב םכג 23 -- תויהכ 252 -- המחלמה תעחב 7ס. = ונילע ,
 201. אאא התא ףס --ה 614. | התייה , 150 -- התיח 242 --

 תייה 2, 80, )3,112,154,158,168,182,187,22ף, 250,253: 72

 264, 659 ק. איצומ טק. ג. 113 -- ו , 17% -- א'צמה ומה 9

 -- איצומה 1, 4, 96,112, 140, 174, 201, 224, 246, 249, 260, 19

 253: 257: 264: 271 8: 282, 014, 69 'ק ; קוגומס 128 --- א'צמה 709

 7 7 6 5 4 א.
 : המואמ לכ וא םשכחל שכעטא שמשה אוב ינפל
 46 השע רשא לככ זכהיניעב בטייו וריכה שעה לכו
 37 לכו זםעה לכ ועדיו : בוט זכעה לכ יניעב ךלמה
 תימהל ךלמהמ התיה אל יכ אוהה זכויב לארשי
 38 אולה וידבע לא ךלמה רמאיו :רנ ןב רנבא תא
 : רארשיב ?זדזה וכויה לפנ לודגו רש יכ ועדת
 29 זרלאה םכישנאהו ךלמ חושמו ךר ויה יכנאו
 קדרשעל רוה שכלשי ינממ שכישק ?דיורצ ינב
 : רתעהכ' ידעהה

 ו

 1 וידי ופריו ןורבחב רנבא תמ יכ לואש ןב עמשיו

 2 זכידודג ירש שכישנא ינשו : ולהבנ לארשי לכו
 בכר ינשה עכשו הנעב דחאה שכש לואש ןב ויה
 תוראב םכג יכ ןמינב ינבמ יתראבה ומר ינב
 3 קרמיתג כיתראבה וחרביו + ןמינב לע בשחת
 4. .ןב ןתנוהילה <>+:תדזה :סכויה דע, םכירג. שפש-ןוה'ה
 אבב היה שכינש שמח ןב םשכילגר הכנ ןב לואש
 ותנמא והאשתו לאערזימ ןתנוהיו לואש זרעמש
 : תשביפמ ומשו חספיו לפיו סונל הזפחב יהיו סנתו
 % זכחכ ואביו הנעבו בכר יתראבה ןומר ינב וכליו
 בכשמ תא בכש אוהו תשב שיא תיב לא כויה
 6 זכיטח יחקל תיבה ךות דע ואב הנהו : שירהצה
 7 ואביו :וטלמנ ויחא הנעבו בכרו שמחה לא והכיו

 וש

 1005, 201, 224, 240, 253, 257, 2% 20 אב
114,128,149,150 ,113 ,112 :99 ,94 ,80 ,70 ,10 ,22 ,4 ,2 

 12 ו 74 182, 210, 240, 246, 240, 272, 253: 73 200

 204, 4- םכועמא 9. אמואמ 89.
 46. בטיו 257, 260 4. םכהניעב לס. לבכ -- לכ תא 6

 = ילבפ יב 0 ירשה | 93- עב-- כו
 27. ועדיו -- עדיו 6. אוהה םבויב , 660 ₪. אוהה , 1.

 יכ , 614. | התייה ג. = ךלמהמ -- ךלמה 99. = רנ ןכ ,6.
 48. ךלמה ₪27.24. ףס -- דוד ךלמה 174. = וידבע לא -- וידבעל
 ל. אלה זו 222. ב0. קסכ 522 0050550 001 ב

2 .250 .240 ,224,240 ,210 ,187 ,176,182 ,168,174 5 

 257, 260, 204, 270, 282, 282, 284, 286 ; קתונמס 4
 שדנו = לודג 174 --,לודנה 527 הוה בה גל ל הוד
 8% -- 66100 706 לארשיב -- לארשימ 2, 101, % 24909

 60 11 ; קזוותס 70 -- ותערכ 0. ע40 4
 29. שס. \ 90. | יכנאו \ 201 -- נא! 70

 ך 02. 135 3- הושמו קצועס חישמו הלאה , 1.
 שבכישק. -- םכישקה 156 -- בישק 10ע66 4. ינממ עצותס ונממ

 1% השועל 113, 174: 246, 257, 260, 264 -- תושעל 4.
 ותערכ קס ותערב 7.

 ה 20 -ב

 1: ןורבחב /
 2. ןב קצותס ינב 03. . אנעב 175. נושה לפ, | נב --ןב 7

 -- 0ק.ז4: 82.  ןומיר 257,260, 264. | יתראבה -- יתראבהו 0

 -- יתוראבה ף3, 168, 174, 176, 246, 252, 257, 260, 264--יתוראב

 " +4. | .ןימינב 172- וכ , 99. | .=רתאכ 04,128, 150,150
 249, 277: 659 7 -- תורבהל 168 תגזַפ. | ןמינב -- ןמינב ינב 5.

 4. םכיתוראבה 30, 82 42 182, 240,

 המיתיג 93: 0.
 4. ןתנוהילו -- * \ ץס -- ה , 251,260. | ןב לואש , 150.  אובב
 21: 30: 80: 93: 144: 172, 225, 14. תעומש 2, 23, 30, 80, 5

 574 1% 17 223 קצותוס 129. ותנמוא 2

 240, 240, 014 סונתו 112, 174, 224, 264 -- סנתו םכעמ 4.

 סנל 8%. - לופיו ::2. | תשוביפמ 96 -- תשב יפמ
 5. ןמר 249 -- ןומי'ר 70, 257,260. | 'תוראבה 174, 240, 12

 הנעבו בכר קעותתס הנעב ובכר 6. םכוחכ 128, 174, 4

 תשבשיא 70, 80, 224. = אוחו -- הנחהו בכש , 614 -- בכוש
 2523 -- ביבש 4

 6. הנהו , 614. | דע , 128,153, 226,226 -- 7/ לא 182 -- לא

 150, 174, 246, 253, 257, 0. יחקל -- וחקל קנגתס 96, 06

 15%. - שיחה 226. | שמוחה 154,174: 1.



 5 84 א. 00 7

 יהלא "רוה .לודגוי ולח דגל: ךליר -> + ירתיבו 0
 טכיכאלמ רצ ךלמ כריח חלשיו :ומע תואבצ 1

 ריק ןבא ישרחו ץע ישרחו םכיזרא יצעו דוד לא
 הלוהי יונוכה יכ"לוה .עדה 5: יחודל תריב :רנביו
 ומע רובעב ותכלממ אשנ יכו לארשי לע ךלמל
 טכלשורימ סכישנו סכישגלפ דוע דוד חקיו !לארשי
 : תונבו םכינב דודל דוע ודלויו ןורבחמ ואב ירחא

 בבושו עומש טבלשוריב ול וםידליה תומש הלאו

12 

 ל

4 
 : עיפו גפנו עושילאו רחביו + קדמלשו ןתנו 5
 שיתשלפ ועמשיו : טלפילאו עדילאו עמשילאו :5

1 7[ 

 ככ ולעיו "לארשי לע ךלמל דוד זרא וחשמ יכ
 ירכא רריו דוד עמשיו דוד תרא שקבל םכיתשלפ
 ! שכיאפר קמעב ושטניו ואב שיתשלפו ! הדוצמה

 שכיתשלפ לרא הלעאה רמאל הוהיב דוד ילאשיו

 יכ הלע דוד לא הוהי רמאיו 6  ידיב שנתתה

18 

9 

 ו

 614. | דוד 27. 96. | אבי 1, 2, 4, 30, 70, 80 94, 1
,240 ,224 0 ,187 ,182 ,174 ,158,168 ,114 

 246, 252, 253: 257, 200, 264, 270, 271,270" 6 קנווס

 128. 5 לא 616. | תיבה -- הוה תיבה 4

 9. בשיו -- בשיו אביו 96. | הדצמב ₪. 145 173 --הדוצמב 1

29 4 ,112,114,154,159 ,80 (86 ,82 ,70 ,30 ,23 

 240, 253, 257, 200, 2640 614, 659 * -- ד [טפ. 22. 128. | ביבס

 א 79 84 -- ביבסמ 150. | אולמה <- ו \ 1 4 30, 93. 187 ; קנווס
14 

 10. דוד ,4 ךולה ₪ ךלוה 174--0 2: 4: 30.70.1598,

 קזננתס 6 לדגו 70,176, 261: 257: 260, 264, 270, +.

 תואבצ -- תואבצה 8, 06, 9,112, 150, 201, 246) 2%3, 260, 264

 תטמס 176 -- לארשי סב. | ומע --ו 06 ע 4
 זז, רוע 900 802 08:02, 154, 178, 157, 3 43

 תומס 4 ישרחו ץע 59. 8 גבי רוק טק 3 2

 12. דוד -- דודל 4. | אשנ -- אאשנ 113. | רובעב ותכלממ =
 ב ותכ ₪0ק.186 ףפ. | ותכלממ -- ותוכלמ 5. ,

 13. םכישנו םבישגלפ < םכישגליפו םםישנ 30. | םבישגליפ 2
4 ,154,162 ,144 ,134 ,114 ,100,112 :90 :94 ,85 ,84 :23 ,22 
 178,182, 210, 2%0, 262, 270 ג קזנתתס 4 םכלשורימ -- ירחא

 םכלשורימ דוע ואב 96 -- םכלשוריב 182. | ואוב 140, 240 ---
 ואאב 82. ודלויו -- ודליו 195. | תונבו - - - ודלויו םסת קטת6-

4 
 ז 4. בידוליח 23 04 112, 113: 155, 174, 210, 224, 253: 6

 94. ול ,182.  בבשו 257,260, 262,264. | ןתנו --ו 4
 15. עושילאו < עשוילאו 96 -- עשילאו

 16. טלפילאו -- * , 286 -- טילפילאו 4.
 17: םםיתשלפ 1"-- ת קוגמס ₪ 99. | תא 1", 30. | ולעו--

 לעיו 187. - לכ ,128, 614. | םביתשלפ 2"-- םביתשלפה
 דוד עמשיו , 176. | דוד 3"-- דוד תא 4. = דריו -- ךליו 67 - ר
 קצגמס ל לס -- אריו קוס 3. | לא -- לע 160, 288 ; תטחס 4

 הדוצמה -- ו. 90 14 | .
 18. םביתשליפו 150. | קמעב --ץראב 7.

 19. הלעאה 026 הלאה 128. םכנתתה --נ , 257.  רמאוו ידיב
 4195. 46 0 תט].10גז. 2, 4, 30, 67, 70, 85, 89; 90 4

 96,100, זסז) 102, 12, 117, 114,128, 134,144, 150,
,1 100 ,282 ,270 ,2%7 ,240 ,224 ,198 ,187 ,174 :173 

 ןתא - - -- לא טק.1ג 102. ןתנ ןתא < 150. | ןתונ ז,ז74 4

 ןתא -- א טק. 138 3. | םכיתשלפה -- ה , 93.168,174,2%7 -
 שלפה 8מ.1גם. קס --ה (טק.ז86 3.  .ךידיב 2

 6טמה 1 0330. 11; -[7.

 שכלשורי וישנאו ךלמה ךליו 2 83. ₪, 6

 2 גת,

 *% 8% % % * *% . - 1 ג

 לכ 2 גו

 . . * - * | * הנושארב יפובי הכמ לכ 10 ל

 : 6 * * * . *% 2 גי

 : שארל יהיו היורצ ןב באוי הנושארב לעיו רשלו שארל היהי ג ג

 לא לארשי ינקז לכ ואביו =: ללארשי רע דיגנל |

 םכירועה -- רועה 0.185. 140 =

 ץראה בשוי יסביה לא

 דיודל סובי יבשי ורמאיו 5. :  ץראה יבשי יפוביה םכשו סובי איה םכלשורי לארשי לכו דיוד ךליו = ז )וס.

 : דוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דוד דכליו ל. = : הנה דוד אובי אל רמאל םכיחספהו םכירועה ךריפה
 : דיוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דיוד דכליו

6 *--8 % 

 6 \ זז

62 

 תחיחב דוד ךלמה פפהל :תררכי| נורבח .ךלמה
 *כע ךלמל דוד תרא וחשמיו הוהי ינפל ןורבחב

 4 זכיעברא וכלמב דוד הנש שכישלש ןב : לארשי
 5 זכינש עבש הדוהי לע ךלמ ןורבחב ! ךלמ הנש
 שלשו םכישלש ךלמ םכלשוריבו שכישדח הרששו
 6 וישנאו ךלמה ךליו : הדוהיו לארשי לכ לע הנש
 דודל .רמאיו ץראה בשוי יפביה "לא םכלשורי
 שכירועה ךריפה כא יכ קדנה צובה אל רמאל
 7 דוד דכליוא :הנה דוד אובי אל רמאל םכיחספהו
 9 זכויב דוד רמאיו : דוד ריע איה ןויצ תדצמ תא
 = זכיחספה תאו רונצב עגיו יפובי הכמ לכ אוהה
 רוע ורמאי ןכ לע דוד שפנ ואנש זכירועה תאו
 9 הרצמב דוד בשיו :זריבה לא אובי אל חספו
 תוולמה ןמ .ביבס דוד ןביו דוד ריע קדל תורקיו

 7 ב 18 1

 + טס --'צומה 36. | איבמהו 80, 96, 112, 150, 174, 224, 246, 240
 260, 251, 253, 260, 264, 270, 1 4, 282, 614,659 'ק, 664 : ץזונס
 128,168 -- איבמהו 175. 6 0  תט]!.1קג 2, 3: 4, 10, 70 4
,,, ,101 ,100 , ,96 :94 :93 .90 .89 ,86 ,96 
7 ,1 1555 150 .144 :139 :134 ,140 
100% ,282 ,270 ,270 ,260 73 :253 ,242 ,240 :224 ,198 ,195 
 614. = רמאוו -- רשי רמאוו <. | התא 27--ה ,93,176.  תרא
 ימע פג 224. - תרא 27.70. | תרא 3", 30154. | התאו--

 תוהי התאו 1
 2. ינקז -- ישבש 61: לא טק.

 144,150, 257,262. | 1רורכיו 96, 7-

 הנרבה 2 2

 ךלמה 2%-- ךלמה חב
 96..  תירב 2 114,8%, 2%2 -- תירב חב וחשמיו ---

 והחשמיו 2%2 -- םכש וחשמיו 89, 210, 4
 4. םביעבראו 8, 210

 ף. םבישדח הששו , 201.  הששו -- םכיששו 150. | םכילשוריבו
 96, 150: 257: בישלש ךלמ 90 174. | הנש , 4. לכ ,4
 6. ךלמה -- דוד 84,174. | םכלשורי , 154-- םכלשורי לא 5%
 םזגומס 96 -- םבילשורי 257, 260. = יסוביה 2, 40, 0 82, 4 6

 90. 93. 4 182, 105, 22ף, 240 : 1076
 בשי 40, 82, 86, 93, 94: 101, 158, 174, 176, 210 2

 240, 252, 614. = רמאיו 55 150 -- ורמאוו 8. | דודל ,7.
 רמאל 1%, 94. אבה 1.4 82: 80, 03: 96, 112, 113, 2
 ד 40, 168, 174,182, 240, 240, 251, 252: 253; 257: 200. 4
 -- דוד אבת 4. םשבירועהו שביחפספה < 4. אבי 1.4, 2
5 ,0 ,1289 113 :112 :99 :96 ,94 = 0 
 ד 8, 4 176, 182, 187, 195: 227, 240, 246, 240: 251; 2

 253; 260, 26 -- אבת קענתס 0. הוריש הנה ,
 7. תדוצמ 1, 3 2 128, 150, 14, 174, 182, 221, 0

 253; 257, 260, 264, 614 -- תרצמ 5. ןויצ - ןודיצ 68.
 איה , 178 -- אוה 6.

 8. דוד רמאיו ,ז. | רמאיו -- אביו 150. | יפובי-- 4
9 :101 ,100 ,99 ,96 ,94 ,86 ,85 :84 :67 ,23 ,22 
2 ,250 ,240 ,224 ,210 ,105 .187 ,182 ,176 752 + 

 262, 270, 271, 270 282, 291, 286, 287, 288 '1, 260, 0 ד,
 6%92.  רונצב -- רוניצב (סע6 96 -- רניצב קענתוס 128 --
 ר , 614. | םבירועה תאו םכיחפפה ₪ םכיחספה תאו םבירועה 216

 שכיחספה -- ספה טק. 4
 --רו ₪. 145 ףפ.  ואנש -- ואנוש 168 --יאונש 30, 90 2
 150,158, 176, 201, 224, 249 251, 253; 659'ק: קנמס 12
 128 --יאנש 93: 174, 195: 225: 227, 240% 240, 2ף0, 260, 204, 2

 001תקזג0ס 2 5גג0 5% 6--9

 כא יכ הנה אובת אל רמאל דודל

 < + הנח אובת אל

 רמאיו

 אוהה םכויב דוד רמאיו 8.

 ריוד רמאיו 6.

 .( : ריבה לא אובי אל חפפו רוע ורמאי ןכ לע ) דוד שפנ ואנש םכירועה תאו םביחפפה תראו רונצב עגו = * יפובי הכמ
 א( = 2. ו א 00-86

 דוד ריע הל | ארקיו | הדצמב דוד בשיו 9.

 : דיוד ,היע ול .וארק ןכ לע דצטב דיוד בשיו ?.



 א ו

 יז

 קרשדח קרלגע ללא םכיהלאה ןורא זרַא ובכריו 3
 יחאו אזעו העבגב רשא בדניבא תריבמ והאשיו

 ותאשיו :השדח הלגעה תא םשיגחנ בדניבא ינב 4

 שיהלאה ןורא שע חדעבגב רשא בדניבא תיבמ
 לארשי תיב לכו דודו : ןוראה ינפל ךלה ויחאו 5

 תורנכבו שסישורב יצע לכב הוהי ינפל שכיקחשמ
 ואביו 1 םפילצלצבו סכיענענמבו םכיפתבו סכילבנבו 6

 זחאיו שכיהלאה ןורא לא הזע זחלשיו ןוכנ ןרג דע
 והכיו הזעב הוהי ףא רחיו : רקבה וטמש יכ וב ל

 ןורא שע פש זרמו ירשה לע שיהלאה שסש
 !: כיהלאה 8

 זכויה דע הזע ץרפ אוהה שוקמל ארקיו זרועב

 רמאיו אוהה שוב הוה" תא דוד ארו :זרזח 9
 ריסהל דוד הבא אלו! הוחי ןורא ילא אובי ךיא 0

 תיִב דוד והטיו דוד ריע לע חוה' ןורא תא וילא
 דבע זריב קדוה' ןורא בש  :יתגה םשדא דבע זצ

 דבע תא הוהי ךרביו םפישדח השלש יתגה שכדא

 .ץרפ הוהי ץרפ רשא לע דודל רחיו

 5 8 א%.

*- 

08 27 11 

 20 לעבב דוד אביו ! ךדיב םכיתשלפה תא ןּהא ןחנ

 יביא תא הוהי ץרפ רמאיו דוד סכש םככיו םכיצרפ
 אוהה שוקמה שש ארק ןכ לע זכימ ץרפכ ינפל
 21 שכאשיו סכהיבצע תא לשכש ובזעיו : שםיצרפ לעב
 22 ושטניו תולעל סכיתשלפ דוע ופיסיו + וישנאו דוד

 21 אל רמאיו קדוהיב דוד ילאשיו | םכיאפר קמעב
 לכוממ שכהל תראָּבו פהירחא "לא בסה הרלעת
 24 ישארב קרדעצ לוק תרא ךעמשב יהיו ! שכיאכב
 תוכהל ךינפל הּוהי אצי זא יִּכ ץרחה זא םכיאכבה
 25 והוצ רשאכ ןכ דוד שעיו | םיתשלּפ קדנחמב
 : רזג ךאב דע עבגמ שכיתשלפ תא ךיו הוהי

6 

 ז ןכישלש ללארשיב רוחב רָּכ תרא דוד דוע ףסיו
 2 ילעבמ ותא רשא זכעה לכו דוד ךליו קיוו !ףלא
 רשא םכיהלאה ןורא תא םשכשמ תולעהל קרדוהי
 : וילע שכיברכה בשי תואבצ הוהי םכש םכש ארקנ

 + 42 1 2:10 א

 5. חוהי ינפל , 18. = םבישרב 30, 76, 80. 91: 46
 [רורנכב 66, 76, 159 -- תַרְוָּכַּב 80 -- תרנכבו 4

 178, 257 -- תורוניכבו 93, 199, 224 -- תורניכבו 4, 89 -- תורונכבו

,4 :240 :196 2 96,106,108,112,113,116,170,181 ,70 ;2 

 253: 294 -- תורונכב 174. -- תרונבבו 10,111, 15%, 187; 4

 םבילבנבו -- 1 ,, 80 -- םבילבאנבו סב. = םביפותבו 2
 187,251 -- םביפתב 196. = .םכיענענמבו -- נ 1", 107-- ע ו

85174 95% 
 6. ואוביו 125 -- אב 257. | דע -- לא 56. = ןרוג

 168,174: 244. 257.  ןכנ 99. | הזוע ָףָּג -- אזוע 112, 1%4 -- אזע

107,190 6 .04,096 80 .86 ,55 ,80 ,76 ,70 :56 :10 42 :2 ,1 

 111,125,116.150, 151,158,172,176,177, 2 זף1

.4 ,602 , 601 ,24 ,288 ,278 ,270 ,260 ,257 ,253 ;250 ;249 :244 

 לא -- תא 19: 76. 80, 80, 3, 150,174, 224, 3 257: 260 2

 204% קזנגס הד 4

 7. הוהי \ 93. = אזועב 112,154 -- אזעב ד: 2 7

76, 80, 85: 89: 99, 106, 107, 1 129, 136, 0 5 

,2602 ,260 :7 :253 ,158,160,176,177,178,181,182 
 294, 601, 602 ג קננתט 240, 260 : תטתס 1 םכע -- תא

 8. דודל -- דאמ דודל 1. רשא -- יִכ 107,109 - ,

 אזועב 154-- אזעב 1. 2: 4, 40; 56, 70. 76, 80. 84, 5, 89:

ְ,,,,,++,,,,,, ,95 
7 ,253 ,250 ,240 ,224,244 ,101 ,170,172,177.178,181,182 

 260, 262, 24. =כוקמל -- םכוקמה םםש 96, 174 -- םכוקמ הָל
 244.  אוהה ,\ 3, 108 -- אוה 116. | אזע 1, 2 4, 10 0 6% 000
20 .107 ,106 ,96 ,95 .94 .93 .85086 ,80 ,76 79 
 130, 170, 1קז,7:,158,170ל ל 224, 244: 249, 0%

 252: 257: 260, 294- הוה -- אהה 5-

 9. ארייו 100 50, 76, 80, 85, 89, 96, 106, 107,108, זו

,8 ,177.178.182 :154,173:174 1 ,136,149 :112,125 

,271 ,4 ,262 ,260 ,257 ,253 ,21 ,244 ;223 ,210 196 ,191,195 

 282, 282, 292, 204, 614: קנתס 4 אבי זו 8
,107 ,106 ,102 ,96 :95 :94 ,93 :80 ,86 ,85 :80 ,76 ,70 ,30 

,109,110,111,112,113,126,120,130, 156 
170,174,175:177.181,182,187,196, 223, 224, 22%, 2442 

246, 249, 251, 251: 257, 260, 264, 271, 279, 2 0 2844 

 ןורא 614. | הוהי =- םםיהלאה 4
 . סת. 005 292. | םוהי - -[.6) = ל הכא --הבא =

 0 ל תרא . 95.16 -- לא 2. | הוהי , 201, 240 -- הוהי ה

 174--'נדא 22.  לע-- לא 6

 1 ו 198,224, 250, 614: תטמ6 169 5

 ע 00. 1% דוד והטיו , - והיטיו 76 -- והשיו ארקיז

 1 דבוע 10, 12%: 129, 174, 178, 181, 223, 224, 1:

 םכודא 1, 2,19, 30, 50, 70, 76, 80, 86, 80, 9
 101,106,107,108, 100,110,1וו,112, ונ,126,120,116

6 2 7 ,+ 1 

 224: 240, 244, 246, 249, 2ף1, 262, 243, 278,282, 202, 24, 1

 664 : קזווסס 4 יתינה 129,136 1.

 11. יתנה ----- בשיו , 80,176. | םבודא דפע תיב , 5.
 תיב -- םכע 6%0 1, | דבוע 174,181,240,4,100,12%. | םכודא

101,106 ,96.99 :94:95 :93 ,90 ,80 ,86 ,76 ,70 ,50 :219 :1 
 עפ, 10, 10,11ו,1ו2,זוב,125, 129,144, 149,159 7

 20. אוביו 1. דוד ז". ז20...וד-- - לעבב
 דוד 2", 224. | ינפל יביא תא ₪גק. 46 ֶדָּג- | תא ,96. יביא
 -- יביוא 22, 89, 00,112, 113, 242 ; 106 128 -= "ביא 150 -- ב
 טק.146 ף4. | נפל - ינפל יפל 260. | ץרפכ -- ץרפב 8; קזוומס
 93299. 0 לע --ל קס | 96. = ןכ זז. | םכוקמה בש --
 םכוקמל םכוקמל 8. 2
 21. ובזעיו -- ובשיו 150 -- 1 קינגס ע 99. | םכש \ 84. | תא \
 6. דוד שבאשיו 10. 14 4 םכואשיו 6. דוד -- דוד

 אוה 95, 93: 24.
 22. ופיסיו -- ופסיו 86, 80, 100, 114, 130, 144, 155, 1589, 2
 195, 288 1, ךס0 '1, 059 2 -- ופיסויו 10, 70, 93: 96, 112 0

 14, 6% 2 283: קחמס 128 -- ופסוי 21 -- *

 קמס 5 ז30 --' 2" טק.
 23.-ירמאיו קחופס רמאל 140. | הלעת -- דרת 86. בפה --
 ם ה. = 4 לא ,5- םכהירחא לא =- םכהירחאמ 19

 150, 253, 257: 0. םכיאכב קנווס םביאבב 2:

 24. ךעמשב -- ךעמושב 70 -- ךעמשב 1, 80, 150,201, 225,
 246, 249: 250. 251, 253: 264, 659 2: קצננגס 4 לוק -- לכ

 2%7. - הדעצה 96, 150,154 תוגצק. 174. 176,182, 108, 225, 4%

 253: 257; 260, 264, 601, 662 -- הדעצא 04 -- םכידעצה +

 וא יכ ץרחת , 89. | הנחמב -- ב , 4 -- הנחמב תא 42
 2%: ךו -- ך טק. 4 םביתשלפ --  םביתשלפה 240.

 עבגמ -- עבג ןמ 1. דע -- דעו 154, 158, 249, 253, 257,

 204. ךאוב 3: 155: 174-

 . ףסויו 1, 2, 70, 80, 95, 00, 106, 100, ,,,,5

.4 ,283 ,264 26 240 ,224 106 ,182 ,174 ,150 ,136 0 

 תרא , 86.100.136. - לארשיב -- ב 9 4.
 2. רוד , 94. | .לכו -- לכ תא 155. | ותא -- מע 22. | ילעבמ

 4159. < הדוהי ,% תולעהל =- ה , 253: 200 - 0.

 םבשמ =- שםכש 109. = םביהלאה -- םכיהלאה תירב 95. | ארקנ \
 84,107. . םכש ₪, 174. .תואבצ , 0 - ףשרי 13 50: 50

5% ,1 ..... .96 05 

262 ,260 ,27 ,263 ,21 ,246 ,244 ,227 ;224 :221 :181,105,196 

 264, 282, 204- םכיבורכה 1,18,19, 30. 80, 83, 86, 80: 93: 29

4 .179,181 ,177 ,168,172 ,10,112,114.125,129,110,150 

4 ;292 ,286 :283 ,282 ,278 ,271 ,202 :243 :244 ,227 

 וילע , 60-

 2. וביכריו 1, 10, 10, 50, 70, 76, 80, 8%, 86, 03, 95, 7

-- ' 

108,100,112,113,114,12), 129,116,150, 14, 174, 177. . 

 182,187,196, 210, 244, 240, 240, 250, 270, 294, 659 2 ; קזנותס |

 ןרא 99 -- תירב ןורא 6%0 1. | שכיהלא 96,128 ---
 לא -- לע 70,176, 225, 1 2

 ןקזותתס ז 1. הלגעה 80. ףָג, 150, 106, 204; קונוס 4. והאשיו

 --ה ,136--והואשט 112,113,224--)הא (גק,עג0 102.  העבנב

 =- 478. 400. םכיהלאה 223. | א[עו-- אזעו שכע זְָל -- ןורא םכע
 הזעו שםכיהלאה 89 -- אזועו 4, 112 ; קזננתס 128 --הזעו 77%

202 

 רקנ רשא םכיהלַאה

 271, 282,282, 298. | ינב , 614. | שכינחונ 154,100,113,125%--

 שקכיאשנ 1:07. - תרא ,170. | הלעגה < 70. | השדחה 70,154.
 8 4. העבגב - - - והאשיו , 96. | והואשיו 1:2, םטמס 182,  ךלוה

 וו136,170,174,177,3,12%, 196 223, 244: 253: 257, 260, 264,
 294 ןראה 6%
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 יניעל שפויה הלגנ רשא לארשי ךלמ םויה דבכנ
 : טפיקרה דחא תרולגנ זרולגהכ וידבע זרוהמא

 יב רחב רשא :קדוהי ינפל ללכימ לא דוד רמאיו 1

 הוה' סע .לע דיגנ יתא תוצל ותיב לכמו ךיבאמ
 דוע !תלקנו |: קדוהי ינפל יתקחשו ללארשי לע 2

 רשא תרוהמאה סכעו יניעב ללפש יתייהו זראזמ
 אל לואש תב לכימלו + קרדבכא שכמע תררמא 3

 !:וקרהומ כי יהע הלל הלשתוה

5 

 ביבסמ ול חינה חוהיו ותיבב ךלמה בשי יכ יה 1
 קראר איבנה ןתנ לא ךלמה רמאיו : ויביא לכמ 2

 בשי םיהלאה ןוראו םכיזרא תיבב בשוי יכנא אנ

 רשא לכ ךלמה לא ןתנ רמאיו : העיריה ךותב

 הלילב יהיו = + ךמע| קדוהי יכ הדשע ךל ךבבלב

 ךל :רמאל ןתנ לא הוהי רבד יהו 9  אוהה 5

 התאה הוה רמא הכ דוד לא ידבע לא תרמאו
 זריבב יתבשי אל יכ : יתבשל ב יל הנבתה 6

 דעו סכירצממ לארשי ינב קרא יתלעה םוימל

> 3 

 50 ד א

42 ,221 ,196 ,125,128,120,136,151,154,177,182 

 252: 204, + ךרכ == תותש רב

 1 וכעה 1 שיאמל -- ל 85:93:95: 22% -- שיאמ

 קצגתס 4. העו\ =- ה זס ךליו --(7) -- שיאל וס.

 140.  השא -- השיא 257. | שיאל -- שיאמל 174 -- , 9

 תחא 1"-- תשא 2 דחא -- תחא 19, 1016 4. הששאו

 150 4. תחא ,6. ךליו - וכליו 249. | םכעה 2

 20. 40 0  תט1!. 240. 2, 1, 10, 50, 60, 67, 70, 4, 85, 86,

16 1 27 ,90.93.94 

20110 ,198 .105 ,181,187 ,139:144,150,15%,173,174,176 

229 ,6 ,284 ,2833 ,282 ,270 ,27 ,271 ,200 ,257 ,253 ,240 ,224 

 204, 001, 614. | דוד זרארקל -- ותארקל 650 1. | דוד 2%

 18 4 רמאתו , 4. ו רשא = יכ

 תוהמא --ו \ 242. | תולגהב 80, 106, 155: 174, 108; 062 14
 תולגנ \ 93 -- ו; 240. 5 םםיקירה

 21. ךיבאמ , 129. = לכמו -- לכימו 70, 120. = ותיב -- ותב
 תווצל 30 89, 96, 113: 174, 178, 187, 224, 240 -- תוצרל 2

 דיגנל 76, 85: 99 9

 204: קוומס 128. | לע הוהי , 294. | הוהי םכע לע פג 17.

 לע 29 לעו 93: 150, 201 ; קצנומס 454

 22. יתולקנו 2, 5, 2 249, 60

 264. רוע ; 96. | תוחמאה 125 -- תוהמא 240. = תררמא ---

 יתרמא 1 םבזמיע +4. הדבכיא +.

 23. היה -- הוה 4. הל ות 1 דלי ---דלו 1, 3%

8% 194 7 ,,, ,93 80 ,86 ,85 ,70 ,50 20 

4 ,264 0 ,257 ,228 ,227 ,226 ,22% ,201 ,182,187,108 ,172 

4 ,3% ,300 ,202 ,280 ,1 288 ,286 ,284 ,283 ,282 ,279 ,271 

 650 2, 11, 651, 658, 659 'ק ; קנס 4.

 1. ךלמה -- רוד 187. = ביבסמ | 2.
 ויביוא 85, 113, 125: 174, 246. 7.

 2. ךלמה \ 80 -- ךלמה הוהי 3- אנ ,187. | בש -- ו ,
,,, .96 ,94 :93 ;80 ,85 :70 ,50 ,30 

,257 ,246 ,22% ,224 ,210 ,178,105 ,174,176 ,158,168.172 

 264, 283, 614: קנומס 128. תיבב -- ךותב 240. בשוי 22,

284 ,282 ,270 ,200 ,246 ,224 ,105 ,182 ,172 ,154 ,113 ,112 ,82 

 286 ; קזנתוס 4 העיריה קוותגס העריה ז 4.

 3. ןתנ לא ךלמה < 112. | ךלמה -- דוד 106. | לכ
 דל ךבבלביתגס: 8.17 | ךל ו, קס 114, 7

 ךמע היהי 9.
 4. אוהה הלילב יחיו , 1. 40 0  תצ]]. (קּגז. 3, 30, 70, 6

1 87 ,,,,, ,109 ,3 ,80 

 ויביא לכמ ,

, 25% 
. 

 614. | ןתנ לא , 144. | ןתנ -- איבנה ןתנ ָס6, 158,
 1 לא 2% 23, 82, 112, 144,150, 154, 174,176,182, 4 20%

 253, 257, 260,264. יל ,130. | תיב -- תיבה 2%2 -- תיבא 5.

 יתבשל -- ימשל 4, 228, 0.
 6. םםוימל -- ל . 198. | יתולעה 30, 3, 150 14+

7 ₪ 

 6 84 א.

 ! אירמו רוש חבזיו |

 * יתוא ז12, 12%, 154, 182, 264, 24

2640 6 ,257 ,253 ,251 ,260 ,240 ,246 ,242 ,224 ,201 ,195 ,150 

 4 ופה 11.

 ז2 רמאל דוד ךלמל דגיו | ! ותיב לכ תראו כודא
 רשא לכ תראו םשכדא דבע זריב תרא הוהי ךרב

 ןורא תא לעיו דוד ךליו םשכיהלאה ןורא רובעב ול

 ! קדחמשב דוד ריע םכדא דבע תיבמ .םפיהלאה
 13 זכידעצ קרשש קדוהי ןורא יאשנ ודעצ .יכ יהיו

 40 בל יש רכב .רכרכמ דודו
 ז < לארשי תיב לכו דודו ! דב דופא רוגח דודו הוהי
 : רפוש לוקבו קדעורתב ?דוהי ןורא תא .םילעמ
 16 ללואש תב לכימו דוד ריע אב הוהי ןורא קדיהו

 זזפמ דוד ךלמטה תא ארתו ןולחה דעב קרפקשנ
 7 .תרא .ואביו :  הבלב ול זבתו הוהי .ינפל .רברּכמו
 רשא להאה ךותב ומוקמב ותא וגציו הוהי ןורא
 : שכימלשו הוהי ינפל תולע דוד לעיו דוד ול הטנ
 18 תא ךרביו שכימלשהו הלועה תולעהמ דוד לכיו
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 יתרסה רשאכ ונממ רוסי פיל ידסחו :! דא 5

 ךתיב ןמאנו : ךינפלמ יתריפה .רשא לואש שעמ 6
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 בשיו דוד ךלמה תצביו = + דוד לא ןתנ רבד ןכ 8

 יתיב ימו קדוהי ינדא יכנא ימ רמאיו הוהי ינפל
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 ! ץראב רשא םכילדגה םכשכ לודג שכש ךל יתשעו
 זס ויתחת ןכשו ויתעטנו לארשיל ימעל םכוקמ יתמשו
 רשאכ ותונעל הלוע ינב ופיפי אלו דוע זגרי אלו
 נז לע םיטפש יתיוצ רשא םכויה ןמלו :! הנושארב
 ךל דיגהו ךיביא לכמ ךל יתחינהו ללארשי ימע
 12 ךימי ואלמי יכ : הוהי ךל השעי תיב יכ זדוהי

 ךירחא ךערז קרא יתמיקחו ךיתבא תרא תרבכשו
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 0.1. ףלצ

 ודי בישהל ותכלב קדבוצ ךלמ בחר ןב רזעדדה
 זרואמ  עבשו ףלא ונממ דוד דכליו :!9 רהנב 4

 תא דוד רקעיו ילגר שיא ףלא םפירשעו םכישרפ
 םכרא אבקה +? בבד האמ :ונממ רתניו בפרה לכ 4

 םכראב דוד ךיו .הבוצ ךלמ רזעדדהל רזעל קשמד
 םכיביצנ דוד ששי !  שיא ףלא סכינשו םכירשע 6

 יאשונ שכידבעל דוהל שרא יהתו קשמד םכראב

 חקיו : ךלה רשא לכב דוד תא הוהי עשיו החנמ 7
 רזעדדה ידבע לא ויה רשא בהזה יטלש תא דוד
 רזעדדה ירע יתרבמו חטבמו : םסכלשורי סכאיביו

 יעת עמשיו :דאמ הברה תשחנ דוד ךלמה חקל
 ! רוערההה לוח לכ/ תאיידוד הכח כ תרמה .ךלמ

 לאשל דוד ךלמה לא ונב םכרוי תא יעת חלשיו 10

 רזעדדהב טכתלנ רשא 'לע .וכהבלו סכולשל ול
 ודיבו רזעדדה היה יעת תומחלמ שיא יכ והכיו

 ןפתא שג ! תשחנ ילכו בהז ילכו ףסכ ילכ וה 11

 רשא בהזהו ףסכה שע הוהיל דוד ךלמה שידקה

 באוממו שכראמ : שבכ רשא כיוגה לכמ שידקה 2

 רזעדדה ללשמו קלמעמו שכיתשלפמו ןומע ינבמו

 (2 ג... 1 6 4 א.

 8% ךרבע לע תרבד רשא רבדה וכיהלא .הוהי התעו
 ! תרבד רשאכ השעו שלוע דע םכקה ותיב לעו
 26 שיהלא תואבצ הוהי רמאל םכלוע דע ךמש לדגיו
 : ךינפל ןוכנ היהי דוד ךדבע זריבו לארשי לרע
 27 תא התילג לארשי יהלא תואבצ הוהי קדתא יכ

 תגצמ ןכ ללע ךל קדנבא ריב רמאל ךדבע ןזא
 קדלפתה תרא ךילא לללפתהל ובל תרא ךדבע
 '28 שיהלאה אוה התא הוהי ינדא התעו |: תראוה
 הבוטה תא ךדבע לא רבדתו תמא ויהי ךירבדו
 20 ךדבע זריב תרא ךרבו 'לאוה זדתעו | + זראזה
 תרבד הוהי ינדא התא יכ ךינפל זכלועל זרויהל
 ! שכלועל ךדבע תיב ךרבי ךתכרבמו
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 ז הקיו םכעינכיו שכיתשלפ תא דוד ךיו ןכ ירחא יחיו
 2 זרא ךו : שיתשלפ דימ המאה גתמ זרא דוד

 דדמיו הצרא םשתוא בכשה לבחב טכדדמיו באומ
 יההו תויחהל ילבחה אלמו תימהל שכילבח ינש
 4 תא דוד ךיו : החנמ יאשנ םכידבעל דודל באומ
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 112.  רודל םכירבעל < 187.  דודל --דודל קשמד 22.  םבידבעל
 168. יאשונ 218 84---ו \ 1, 2, 30, 82, 85. 0,

 ד 0 154: 155 790, 168, 1792 174, 176, 182, 97. 1959 210 2

 240: 240, 253, 257, 260, 202, 270, 614. - עשויו 23, 30 32 45

2 ,283 ,260 ,257 ,23 .240 ,224 ,174 :155 ,154 ,112,128,150 

 קצננגס 2. דוד תא -- דודל ף3, ?076 1.

 7. דוד ,182.  תרא --לכ תרא 10,112. לא --לע 0
 154,182, 225,246 -- לע [גק.140 173 -- ל 0.146 67 -- םכע
 20 תגזק. ידבע ;70. | רזע רדה 39 -- רזערדה 1, 2: 3: 54, 9

2700 ,260 ,2%7 ,2%0 ,249 ,246 ,210 ,176 ,174 ,172 ,112 ,03 ,90 

 662 1: קענעתס 128 ; ץ10600ע 80, 4. םבאביו 4

 תכילשורי 6. |
 8. יתרבמו 0פ. 140. 130 -- יתורא רבמו 174 -- יתוראבמו :7

 -- יתורבמו 2, 93, 178, 182, 225, 240, 253, 257, 260, 264 ----
 יתראבמו 10,198, 20: ; תםטמס 168 ---ב [טק.188 1." -ירע--ע

 נק. 14 ב רזע רדה 40, 89 -- רזערדה 1. 2, 3, 84, 00 1

 112,172, 1ִלא, 176, 210, 246, 240, 2ף0, 267, 200, 270, 663

 קעתחס 128 -- רזע דדה - דוד , 6- :

 .9. ךלמה 4. | תמח --ה ₪ק2.85 93. | רזע רדה 30,99--
 רזערדה 1, 2: 3: 42 84: 90, 03, 112; 128, 172, 174,176, 210 6

 249, 260, 27, 200, 270, 663 1 -- רזע דדה %-

 זס. יעת 1" 65 2"---יעות 134, 224, 240, 253, 2%7, 260 41.

 תא -- לא 96, 06 90. | םכרו-- דדה קס. - ונב --ינב %+
 לואשל 22, 70, 149, 150, 154, 187, 22% תוּגזַפ. םכולשל --- םכולשלו
 96. | רזע רדהב 30 -- רזערדהב 1, 2, 3: 4, 84, 90, 3, 112, 4

2 2%7,260,270,663 ,260 ,240 ,190,172,174,176,178,210,246 

 קזגמס ף9 -- רזע דדהב 89,155. | יכ קזותוס לכ קס. | תרומחלמ

 --ו.614 רזע רדה 30 89 -- רזערדה 1. 2: 3: 4, 84, 90, 59

 112,172,174,176, 210, 246, 249, 2%0, 2%7, 260, 270 ; ץ/106זטע

 178 -- רוע דדה ןוה =- ד

 11. םכתא -- םכתוא 2, 112, 144, 155, 187, 240, 202,

 282, 284, 284, 286 -- התא 114. | רשא זז לכמ --
 זכ 10ק. <

 12. םכראמ -- םכדאמ 308, 5699 580 ; קזותוס 201, 300,

 601, 6143 6 171,521. | באממו 155. | םביתשלפמו -- םכ ,
 14 רוע רדה 8פ -- רוערדה 1, 2, 3: 4, 50: 84, 90

; '1' 663 ,270 ,260 ,257 ,20 ,240 ,246 ,210 ,176 ,174 ;172 ,128 

 ץנוסשטגע 178 -- רזע רדה בוחר 23. 10/94, 96, 150

 174,176, 182, 19צ, 324, 257, 260, 262, 264; קזומס 128. ' 

 הבוצ -- ו ., 2

 לארשי -- לארשי תא
 הוהי , 2.

 שבלוע דע םבעל
 התייה 30, 93, 187, 246 --

 24. ןנכתו 7%
 ןקזותוס םכלועל 0-

 %תייד

 2%. םביהלא הוהי --הוהי .ינדא. 93, 113, 149, 174, 157. 250, 24.

 לע -- לא 1%0,174,187.  לעו -- לאו 174. | םכיקה -- םבייקה 0
 -- ה טק.

 26. םבלוע --ו ,182. | לארשי לע -- לארשיל
 לדניו לארשי 93. | תיבו -- תיב לע ץס. | דוד ,6

 -- םכלועל 4.
 26, 27. תואבצ --(1ז:) - - םביהלא 555 7.

 27. יב עמ 150.  לארשי יהלא , לס. | תילג 1, 30, 82, 9 2
 128,149,150,168כ 174, 178,182, 105, 224, 225, 251: 7 200

 -- תיליג 96. = ןווא 96, 174. | ובל ---- - ךל -- ךדבע אצמ ובל לע
 תא 1:2. לע -- לעו 6 תא 2%-- לא 150 -- ה

 ף0. תא ךילא (טק. 186. 61141165 2. ךילא -- ךינפל 93 - ךל

 84. - הליפתה 70, 154, 257, 260, 264 -- הלפתה לכ 6
 28. הוהי ינדא -- םפיהלא הוהי 40, 93, 112. 128,154,182, 2

 2%2 --ינדא הוהי 96 -- םביהלא ינדא 224. | אוה , 174.  םביהלאה
 תכיהלא 9%. | ךירבדו --י 70, 90, 174, 2573 תטתס 182. | ויהי
 -- ויהי נהי 24 -- חיהי 160. | ךדבע לא , קס. | 708 ךדבע 6%
 ךתכרבמו תרבד םכיהלא ינדא התא יכ ךינפל םכלועל תויהל 4.

 -רא 1, 4 הבוטה -- ו 9,168. /

 2. לאוה -- ליאוה קס --ו \ 262. = תיב 1" 614. | התא , +.
 הוהי ינדא -- םכיהלא הוהי 4, 149, 173, 22% -- םביהלא ינדא

 ינדא , 178. | תרבד ,זֶדָּג- ךיתכרבמו 128. | ךרובי 2
 100, 174, 224, 240, 253, 257, 200, 4. תריב 2%-- תיב תא

 ף6, 102, 154, 201 ; קומגס 171 ; (סעצנס 4

 לארשי --
 ךינפל -

 ז. ןכירהא 93, 155,158, 201,224,260. | םביתשלפה 5.
 םכענכיו 253: 0- תא 2 2

 2. באומ 1%-- באומ שלפ 174. | םכתוא 58 252 -- 4
72 1 2 , ,96 942 :93 :9% .70 ,10 ,22 ,22 

 173. 174, 182, 19%, 210, 224, 240, 257, 260 7. םכילבח
 םנומס םכיללה 224. אולמו 86, 240, 242.  יהתו -- יהיו 4.

 דודל , 85: 4 יאשונ 96. 4
 דוד , 7% רזע רדה 40 -- רזוערדה 1, 2: 2: 84, 85,
70% ,260 ,257 ,250 ,249 ,246 ,182 ,176 1740 171,172 ,112 ,93 
 2סס, 614 ; ץו4ססטע 89,178. בוחר 7, + 8
 174,176,179,182,105, 224, 240, 257, 260, 204. | הבוצ --ו,
 2,1ֶלָצ. | בישהל -- בישהל בושל 4. | רהנב -- תרפ רהנב 2
0 ,226 .199 .187 ,174 ,150 ,140 ,128 ,112 :96 ,93 ,70 .4 

4 ,2854 ,283 ,282 ,270 ,271 ,270 ,264 ,262 ;260 :257 :253 20 

 256, 6142 659 'ק : קונוס 210, 246 -- אאא רהנב

 4. ילגר שיא ףלא [גק.246 112. - עבשו --ו,257.  ףלא
 -- םכישרפ תואמ עבשו ףלא 40. | שיא ילגר < 150. שיא

 240 -- * , 7. רקעיו קזותגס דקעיו 99- ל

 5., םםרא , 580 -- םכדא 206: 6 9 5 קשמד
 קמפס קשמרד 254.  רוזעל 1, 112; 155, 174: 175: 224: 251: 7



 - <= שכב

 תשביפמ 2" -- תשב יפמ

 בשומ , 70.

 בשו" 84,112,111,114,150,174,

 6 גי 1%

 קרדש לכ תא ךל יתבשהו ךיבא ןתנוה'- רובעב
 ; דימת ינחלש לע שחל לכאת התאו ךיבא לואש
 בלכה ללא זרינפ יכ ךרבע קרמ רמאיו וחתשיו
 רענ אביצ לא ךלמה ארקיו  :ינומכ רשא תמה
 ילכלו .לואשל קריה רשא לכ וילא רמאיו לואש

 המדאה תא ול תדבעו + ךינדא ןבל יתתנ ותיב 10

 ךינדא ןבל קריהו תראבהו ךידבעו ךינבו. קדתא
 דימת רכאי ךינדא ןב ערשביפמו ולכאו שחל
 זכינב רשע קדשמח תוביצלו ינחלש לע שחל

 לככ ךלמה לא תצביצ .רמאיו : שכידבע םכירשעו 1

 ךדבע השעי ןכ ודבע תא ךלמה ינדא הוצי רשא

 ; ךלמה ינבמ רחאכ ינחלש לע "רכא זרשביפמו
 תיב בשומ 'רכו אכימ ומשו ןטק ןב זרשביפמלו 2
 בשי תרשביפמו |: זרשביפמל .םירבע תנביצ 3

 ללכא תווה דימת .ךלמה ןחלש לע יכ םכלשוריב

 ; וילגר יתש הספ תצוהו

6 

 ןונח ךלמיו ןומע ינב ךלמ תרמיו ןכ ירחא יהיו
 ןונח שע דסח השעא דוד רמאיו :ויתחת ונב 2

 חלשיו דפח ידמע ויבא קרשע רשאכ שחנ ןב
 דוד ידבע ואביו ויבא לא וידבע ריב ומחנל דוד

 ןונח לא ןומע ינב ירש ורמאיו : ןומע ינב ץרא 3
 חלש יכ ךיניעב ךיבא תרא דוד דבכמה טשהינדא =

 הלגרלו ריעה תא רקח רובעב אולה םשכימחנמ ךל

 2 (0 ל. 1 8

 13 ובשב שש דוד שעוו !קדבוצ ךלמ בחר ןב
 :ףלא רשע הנומש זחלמ איגב םשכרא תא ותוכהמ
 14 ?כיבצנ שכש שכודא ללכב זכיבצנ םכודאב .םסשיו
 זרא זרוהי עשויו דודל שכידבע פודא *לכ יהיו
 1% לארשי לכ לע דוד ךלמו = ! ךלה רשא לכב דוד
 16 באויו : ומע לכל קרקדצו טפשמ השע דוד יהיו
 ; ריכזמ דוליחא ןב טפשוהיו אבצה לע היורצ ןב
 17 כינהכ רתיבא ןב ךלמיחאו בוטיחא ןב קודצו
 18 יתלפהו יתרכהו עדיוהי ןב והינבו ! רפופ הירשו
 :ה םכינהכ דודי נבו

11. 

6 
 ז לואש תיבל רתונ רשא דוע שי יכה דוד רמאיו
 2 לואש תיבלו : ןתנוהי רובעב דפח ומע השעאו
 ךלמה רמאיו דוד לא ול וארקיו אביצ ומשו דבע
 3 ךלמה רמאיו ! ךדבע רמאיו אביצ זדתאה וילא
 דסח ומע השעאו לואש זריבל שיא דוע ספאה
 ןתנוהיל ןב דוע ךלמה ללא אביצ רמאיו םכיהלא
 4 רמאיו אוה הפיא ךלמה ול רמאיו :! םילגר הכנ
 לאימע ןב ריכמ תיב אוה קדנה ךלמה לא אביצ
 + זריבמ ,גההקי'ג. הוד ךלמה ,הלשקןה (: בח קב
 6 ןב זרשביפמ ובו | !רבד ולמ לאימע ןב ריכמ
 וחתשיו וינפ לע לפיו דוד ירא לואש ןב ןתנוהי
 7 רמאיו : ךדבע הנה רמאיו תשביפמ דוד רמאיו
 דסח ךמע קרשעא קרשע יכ תורית 'רא דוד ול

 ד 2 ₪ 1 א.

 6. תשביפמ 1%-- תשוביפמ 28. | לא פ₪ זֶדָּב. | ןינפ ,182--

 הצרא וינפ 6. ווחתשיו

 89. - ךדבע -- הזה ךדבע 4.
 השע -- ושע 14. דפח 5 לול סי לק

 93.  יתבשהו טק.148%. 187 --יתובישהו 174, 176,264 -- יתבישהו

% 1909 :130 ,130 ,111,128 ,99.112 :94 ,93 ,82 :30 :3 :2 
280,659 ,287 ,262,286 ,260 ,27 ,254 :251 :252 ,250 ,172,178 

 -- זרבישהו 195. | םכחל ו 224. - ינחלוש 112, 6

 קזנמס 1 :

 8. התינפ 251. | רשא ,172. | ינומכ -- ו \ 2, 82, 8%, 80 0

/ 4 2 ,240 ,224 ,101,111,128,150,1%8,172 

 9. 00. טק.ז8: 15%. | לואש רענ ,גסז. | ךינדא --+ ,0

 -- ךינודא 174, 1066 2

 10. תרא \ 614. | ךידבעו -- ' . 178, 260, 264. < היהו , 4.

 ךינדא 1%-- ךינודא 174. | םכחל 1", 8% -- אל םכחל ל
 ולכאו --לכאו 80,253:2%7,260.  תשביפמו ---* , 19% -- תשוביפמפ
 283. | דימת םכחל < 96, 614. | ינחלוש 3,112,150. | השמח

 -- השש רשע , 1.

 זז. לככ -- לכ 22, 249 -- א לככ 99. |! ינודא 174. תא -- לא
 150. | לבא -- לכאי 30, 246 -- לכוא 112,114, 240. | לע , 7:

 ינחלש -- ינחלוש 112 -- ונחלש 182. | ינבמ -- מ ,6-
 12. ירשביפמלו -- * , ץס -- תשביפימלו 15% -- תשוביפמלו 6,

 174. ןטק , 198 -- ןוטק 4 איכימ 93 -- הכימ 84,

 150, 172; 182, 224, 253, 267, 200 ; תטמס 4

 אבצ 224. -  םכידבע ,70. | תשוביפמל 4.
 13. תשוביפמו 174,

.0 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 ,246 ,240 
 7 דימת , 0.

 םכילשוריב 96. = ןחלוש
 כוא 70, 112, 113,174, 224, 4.

 1. ןכירחא 155,158,1959,224-  ךולמיו 174, 187, 260, 264 --
 תמיו 06 96. | ונב קזנוחס ןונב 4. /

 2. 'דמע -- ד 93 --'470- לא 2
 ץרא -- ץרא לא 140, 201, 250 ; (0766 4.

 23. ורמאיו -- רמאיו 96. | ןומע -- ו , 22. | ןונח , 112
 םבהינודא 93: 174, 224, 4 דבכמה -- םשפהינרא תרא דבכמה

 דבכמה 84--מ ,150- - ךיבא תא , 96. | חלש 58 86. ךל
 10156 ךילא 5. םבימחנמ --* ; קס. | אלה 1, 2, 3: 4, 4

 82: 84, 86, 86, 80, 3, 112, 1 ז < 4, 1 1 172

 ואביו -- אביו 4.

182, 224, 240, 246, 260, 21, 252, 263, 2%7, 260, 271, 270, 282,' 

 283: 284, 286, 614: קזנתס 4 רוקח 40, 86. 93, 112,

 םכודאב =

 12. דוד , 242. | ובושכ 1, 4, 23, 82, 84. 85, 2 96, 0

 ד 54 158, 172, 174, 178, 182, 210, 224, 240: 253: 7% 260

 614,663 ; קזננמס 2 ; 10116 - ותכהמ 1,2,70) 4

 128,168, 195,224 םטתס 134-- תוכהמ 150, 154, 174, 253, 0
 -- א תוכהמ ף3. | םכרא -- םכדא 286 -- םכודא תטמס 1.

 איגב -- א 6% חלמ , 155 -- ךלמ קנגנוס 80, 93. | הנומש --

 ו 1, 2, 23, 10, 70, 82, 55, 86, 80, )4, 96, 101, ב, 114, 0

2 ,282 ,279 ,271 ,262 ,251 ,252 ,224 ,187 ,154,168,178,182 

.206 
 14. םבשיו -- וגעק. קזשקסם16 םכודא תא ךיו 4-

 -- ו. 82, 03: 197: 257, 200, 264. | םביבצנ 1%-- םכיבצונ 06 --
 םכיביצנ לס, 82, 112, 113, 140, 150, 158, 174, 176

 257, 200, 264: קנס 4 לכב 1%--- לכבו 1. <- לבב

 םכיבצנ ,176. | םכודא 1%-- ו , 187. | םכיבצנ 2%"-- םביבצינ 6
 -- םכיביצנ 80, 112, 114, 140, 150, 168, 174, 182, 240, 0

 253; 257: 260, 264; קזותס 128. | םבידבע םבודא לכ זז.
 דוד - - עשויו , 4. עשיו 4, 30, 173, 182; 240, 2409, 4.

 דוד תא -- דודל 149 תוגז<. 4 22 2 52 ב 20020

 לכב 2%-- לככ 0.
 ז <. ךולמיו 174, 2625 4

 השוע 74-

 16. ריכזמה 20, 1%0, 187, 224, 240, 260, 2%1, 260 +.
 17. בוטיחא -- ' ₪4. 82. | ךלמיחאו -- ךלמיחאו מאו

 רפוס -- ו \ 30 896

 18. יתרכהו -- ו , 128. | יתלפהו , 128 -- יתילפהו 2.
 ןבו - י

 ב 2, 70, 150, 71.

| 

1 

 אביצ 1*-- הביצ 30. | וארקיו
 ךלמה \ 270. >> ילא , 4.

 דוע 1% 5

 ןתנוהיל --

 1. דוד טק. 8 5. שי
 2. תיבלו -- תיבלו לואשלו 6.

 -- ארקיו 2 לא , 60.
 2. ךלמהח 1%-- וילא ָסָּג -- וילא ךלמה 6.

 שיא , גס. | השעאו -- א , 10. = ןב ןתנוהיל < 4.
 ל בילגר קזנואס םבילגל 9.

 4. ול ,182. ךלמה 1", 0%. | אופיא 182, 60 2 -- אפיא 4.
 אוה 1%, 40. | ךלמה לא 93. - ןב ריכמ 55 84. | לאימע --
 ע קזוגגס ן 6 -- א טק. 14. 4 רבד ולב -- רבדולב 182 -

 רבדו לב קומס ף6. = ולב -- ולמ 101, 664 -- אלב 9,150 2
 260 ; קעגוחס 128,198 -- אלב ולב 71.

 5. ךלמה \ 86. | והחקיו -- ה , 88. | תריבמ ,4.

 תיב 3. | ולמ -- אולמ 154 -- אלמ 150, 251, 257, 0.
 ןב =



 ד 3
3 / 

, 

1% 5 

 אריו ! םכלשור' אביו ןומע ינב לעמ באוי בשיו 5
 חלשיו |! דחי ופסאיו לארשי ינפל ףגנ יכ שכרא 6

 ואביו רהנה רבעמ רשא םשכרא תא אציו רזערדה
 דגיו = ! טכהינפל רזערדה אבצ רש ךבושו םכליח
 ןדריה תרא רבעיו לרארשי לכ קרא ףסאיו דודל
 ומחליו דוד תרארקל סכרא וכרעיו המאלח אביו

 םכראמ דוד גרהיו לארשי ינפמ שכרא סנו +: ומע
 זראו שכישרפ ףלא שכיעבראו בכר זרואט עבש

 לכ ואריו \ ! םפש זרמו קדכה .ואבצ רש ךבוש

 *כארשי ינפל ופגנ יכ רזערדה ידבע שיכלמה
 עישוהל שכרא ואריו שכודבעיו לארשי תא ומלשיו

 : ןומע ינב זרא דוע

/ 

8 
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6.1 

 חלשיו וכיכאלמה תאצ תעל הנשה תבושתל יהיו

 לארשי 'רכ תאו ומע וידבע תאו באוי רא דוד

 בשי דודו הבר לע ורציו ןומע ינב זרא ותחשיו

 ילעמ דוד כקו  ברעה זרעל יהיו !  םלשוריב

 קרשא אריו ךלמה זריב גג לע ךלהתיו ובכשמ
 ! דאמ קדארמ זרבוט השאהו גגה ללעמ זרצחר

 תב תאז אולה רמאיו השאל שרדיו דוד חלשמ

 ! יתחה הירוא תשא םשעילא תזרב עבש
( 

6 4 \. 

 = חלשיו

 ו 11.

 4 ןונח חקיו : ךילא וידבע תא דוד חלש הכפהלו
 תא תרכיו פכנקז יצח תא חלגיו דוד ידבע תזרא
 ודגיו :! שפחלשיו םכהיתותש דע יצחב םכהיודמ

 שכימלכנ שפישנאה ויה יכ שכתארקל חלשיו דודל
 שככנקז חמצי דע וחריב ובש ךלמה רמאיו דאמ
 וחלשיו דודב ושאבנ יכ ןומע ינב ואריו +! שכתבשו
 זראו בוחר תריב שרא זרא ורכשיו ןומע ינב
 הכעמ ךלמ תאו ילגר ףלא םכירשע אבוצ שכרא
 : שיא ףלא רשע זכינש בוט שיאו שיא ףלא
 תצבצה ללכ תראו באו תרא חלשיו דוד עמשיו
 חתפ המחלמ וכרעיו ןומע ינב ואציו ! םכירובגה

 קדכעמו בוט שיאו בוחרו פצבוצ שכראו רעשה
 ינפ וילא קדתיה יכ באוי אריו : הדדשב םכדבל
 ירוחב ילכמ רחביו רוחאמו שכינפמ הדמחלמה
 שעה רתי תאו : שרא תארקל ךרעיו לארשיב
 : ןומע ינב תרארקל ךרעיו ויחא ישבא דיב ןתנ

 העושיל יל התיהו ינממ ושכרא קזחת שכא רמאיו
 : ךל עישוהל יתכלהו ךממ וקזחי ןומע ינב זכאו
 הוהיו וניהלא ירע דעבו ונמע דעב קזחתנו קזח
 ז% רשא םשעהו באו שכו :וייעב בוטה ץרשעי
 14 ןומע ינבו | : וינפמ וסניו שכראב קרמחלמל ומע
 ריעה ואביו ישיבא ינפמ וסניו שכרא סנ יכ ואר
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 שט ג תרז 228 25 6 0 ב

.2 .2406 ,187 ,174 

 בו 22/6 == ב 6

 םכילשורי 6.

 15. לארשי - - - - ארו ;99. | דחי -- ודחי 4.

 16. רוערדה 1% 6 2"-- רע דדה 86, 15,108 -- רזערדה 4

 99,102.114,134.144,150,158,182,224, 262, 288, 1ס0') 664 ;

 10166 4 רוערדה -- (10) - - אציו ,5-.

 174: קמתס 201. | רהנה 06 דגנה
 112. | םבליח -- םכאליח 1.

 אבצה 1.
 17. דגי| 1ז12--- )דנו 173. | ףוסאיו 174, 4. ז לב

 93. | רובעי 112,266. | תא 96,"2. אביו -- ואביו 0 7

71 ,225 ,224 :175 41 , 9 109 ,94 2 70 

 המאלח -- א , 70, 614, 659 'א ריתי -- המא ליח 156 -- המאליח

 ישבא 1:93, 99,176. | ריעה -- הריעה לס.

 אביו -- אבה 182, 187,614: םטמפס 4.

 אצוו] 1:2, 2,

 ואביו -- אביו 2
 ךבופו קזנתס 2%7. | אבצ --

 1 22 לכ -- ינק

 155:174, 246 -- א 00.148 99 -- האמלח 275- םכרא -ר

 1טק.18. 134. - ומחליו -- המחלמ

 18. ינפמ -- ינפל 172 -- ינב ינפמ 70. | תואמ , 154. | בכר

 םכיעבראו -- םכיעבר םכיבכר ענעגגס 1. םםיעבראו -- עבראו

 המ. ]:מ. 144. ףלא -- תואמ 23.  םכישרפ , 187. = הבה ,
 19. לכ ; 154,224. - שםיבלמה -- ה ,96. | ידבע -- 3

 רזעדדה 84, 102, 114, 134, 144,150, 1 2 198, 262, %)

 300 1 -- רזע דדה 86, 155 -- רזע.רדה 89. = ומילשיו 6

 112,150,154,158,174,182,2ף3,2%7,260,262,264; סזמס 8

 --ל ₪ק2.245 2. תא 1"--םכע 174. וארייו 2 30

 150.174,178,182,187,224,288,601,602,614; קזנתוס 128, 18

 201. = עישוהל --י ;282. | דוע תא א 96. תא 6% 121
17. 0 

 1. תבשתל 246. | םםיכללמה ,8 ז

2604 ,257 32 ,240 ,224 ,201 ,105 ,151:168,171,174,182 

 282, 614,659 'א ריתי. | באוי--באוי ינב 30.  ןומע - - ותחשיו , 4.

 ותיחשיו 40, 70, 84, 85, 93, 96. 1

 226,228,198,201,224,22%, 25ג,267,260, 264, 270,614 קזותוס

 94,128; (06 82. תא 2"-- לכ תא 70. | ורוציו 24

 הבר קתתס תבר 99. דודו -- יהיו קס. בשוי 3, 4, 22, 67

 52: 84, 8%, 89, 90, 99, 100, ןסז, 102,112, 130,134

 155: 158,162, 168, ודב, 210, 240, 242, 240, 2%7, 260 2

 264, 271, 2ֶָס, 282, 284, 284, 286, 288 1. סס'1. | םבילשוריב 6.

 2. גג-- גה 40, קזומתס 70. | ךלמה תיב , ?0. | רצהור 3

 112,113,1ל4. | תבס 178, 2%7, 260, 264. דאמ , 4.

 3. שרדיו , 614 -- שורדיו 3, 260, 264. | אלה 1, 2

 70, 82, 84, 8%, 86, 80,93,96,112,וו3) 1 ל

260,652 ,2%7 ,253 ,2%0 ,24 ,240 ,224,240 ,174,170,182,187 
 270, 271, 663 : קז;תתס 4 תאז , 9. עבש - ע טז
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 לת

 168,174.176.182, 227, 261.  ריעה --ץראה 10,85,251
 283 4, 2889, 700. | הלגרלו 0:6 ולגרלו 0.

 4. ידבע , 198. | יצח תא [טק.זא 7. תא 2", 5
 ןח ,2%2.2%7.200. | תורכי 174- | תא 3", 201.  םכהיתותש

 ךקצותרס םכהיתושש 70.

 5- דיני 2, 22, 30, 70. 84 86, 9: 96,012, 42

 150, 154,159,173, 7 246, 249; 240, 2ף1, 252, 2

 257, 200, 204, 270, 288 '%, 614; קנס דודל.-- יב דודל

 םבישנא 224 -- םכישנאה םבישאה 7. רמאיו -- ורמאיו

 אלג- - וחירוב 1.2,3, 22, 23, 10,782, 84: 95: 80: 80. 03:06; 2
 דנ4,130,139: 140, 194,155, 160,168, 174,170, 2

270 ,200 :27 ,2523 ,252 ,21 ,250 ,240 ,240 ,240 ,224 ,210 

 601, 602, 614, 664: קנס ז13,128,168. | חמצי -- חמצי רשא

 2%2: 257: 260, 264 -- !חמצי מי :
 6. וארייו 173. = וחלשיו -- ובלו 40. | תא , 30. = תיב -- תיבמ
 1%%-- תאו 96. | בוחר -- ו \ 2, 4, 70, 8%. 86, 50 22

 176, 210, 240, 253, 2%7, 260, 614: עננתס 130. | אבוצ -- ו ,4%

 172 -- הבוצ 3: 23: 85: 935 1 4,

 201, 224, 22ף, 226, 227, 229, 240, 253, 2ף7, 260 -- [טק.148 8

 -- א 0.184 ףלא - - - ולגר 4
 7. דוד -- דוד תא 4.  אבצ 158.  םםירבגה > 7%

 82נ 84, 8%, 86, 90, 04, )6, ף), 100 ,,,9

70 :253 :252 :249 ,240 ,178,105 ,172 ,168 ,162 ,158 :156 ,44 % 

 262, 270 -- םבירוביגה 79 -- םםירבגהו .
 8. אבוצ קממוס הבצ 128 -- הבוצ 3, 70; 93: 90; 150, 154, 5%

 ו 52 דסק 108 20ז 220,210: 200, 250,257,200. :ּבוחרו
 לס -- בחרו 86, 128, 19, 224, 253, \

 9. אריו 271. | התיה ףנ. | וילא |, 182. | ינפ , 4
 176, 224: 242. | המחלמ 15%. | רוחאמו םבינפמ -- רוחאו םבינפ
 אור ו ירוקב -- 2 לארשיב -- ב 102: 4: 7070 59

,,,,',,ָ,,, ,,,,., 93 .86 

 224,226, 261, 257, 200, 262, 264. 270, 271 4, 614, 659'ק;
 קעוגתס 82, ף, 128 ; םטתס ךורעיו 93, 3-

 ז0. ןתנ --ןתנ חלש 22. | ישיבא 1,330, 86,
 224: 2%2, 2%7, 260 ; קזותוס 1 ךורעיו 3.

 ו - הבה -- םכרא ינממ < 4. תיהו 94 59

 182, 253 -- הת"הו 0 622
 קזותס 82 -- תייהו 22, 86,112, 201, 224, 240, 267, 260. העושיל

 -- העוש יל 1%8.  וקזחי קעותוס וקיזחי לס. | עישהל 1.
 12. קוחתנו , ונימע 40, 96, 190, 155: 174, 224, 253 ג

 קזנמס 4 הוהיו - אוה הוהינ 4. ְי

 13. רשא ,70,128. | ומע --ותא 93, 7-
,246 ,112,187 ,90 .95 

 14. ינבו -- ' \ 182. - !םוניו 22א 84, 85 94: 2

 וסוניו 2, 82, 4

. 3- 



 (0 ל.

 קרמחלמה ינפ לומ לא קדירוא תרא ובה רמאל

 רומשב יהיו ! תמו הכנו וירחאמ שכתבשו הקזחה

 רשא שוקמה לא הירוא תא ןתיו ריעה לא באוי
 ריעה ישנא ואצו :!םכש --לח ישנא יכ עדי ז7

 תמיו דוד ידבעמ שעה ןמ לפיו באוי תא ומחליו

 תא דודל דגיו באוי חלשיו : יתחה הירוא םשג 8
 רמאל ךאלמה תא וציו : קדמחלמה ירבד לכ ג

 כא רבדל קדמחלמה ירבד "לכ זרא ךתולככ

 ךל רמאו ךלמה תמח הלעת כא היחו : ךלמה 20

 ןכתעדי אולה שכחלהל ריעה לא םכתשגנ עודמ
 ;רא קדכה 'מ ! קדמוחה לעמ ורי רשא תרא 1

 וילע הדכילשה קרשא תצולה תשברי ןב ךלמיבא
 םכתשגנ המל ץבתב תמיו המוחה לעמ בכר חלפ

 : תמ יתחה הירוא ךדבע כג תרמאו המוחה לא
 וחלש רשא לכ תא דודל דגיו אביו ךאלמה ךליו 2

 ונילע ורבג יכ דוד ירא ךאלמה רמאיו + באו 3

 דע שכהילע היהנו קרדשה ונילא ואציו כישנאה

 לעמ ךידבע לא םכיארומה ואריו :רעשה חתפ 24

 הירוא ךדבע כגו ךלמה ידבעמ ותומיו קדמוחה

 רמאת הכ ךאלמה לא דוד רמאיו ! תמ יתחה 5
 הזכ יכ הזה רבדה תא ךיניעב ערי לא באוי לא

 ריעה לא ךתמחלמ קזחה ברחה 'לכאת קדזכו
 תמ יכ קרירוא תשא עמשתו :והקזחו קרסרהו 6

6 - 

 .1 .62 %% תזו 52 8

 קרמע בכשיו וילא אובתו קדחקיו שכיכאלמ דוד

 ; קדתיב ללא בשתו קדתאמטמ תרשדקתמ הו

 5 הרה רמאתו דודל דגתו חלשתו קדשאה רהתו
 6 הירוא תא ילא חלש באוי לא דוד חלשיו : יכנא
 7 אביו : דוד ללא זרירוא תא באוי חלשיו יתחה
 זכולשלו באוי שכולשל דוד ילאשיו וילא זדירוא
 8 קדירואל דוד רמאיו : המחלמה םכולשלו שכעה
 ךלמה תיבמ הירוא אציו ךילגר ץחרו ךתיבל דר
 9 זחתפ הירוא בכשיו ! ךלמה תאשמ וירחא אצתו
 יכא דרי לו וינדא ידבע לכ עזרא ךלמה זריב
 10 ירא קרירוא דרי צל רמאל דודל ודגיו + ותיב
 קדתא ךרדמ אולה קרירוא לא דוד רמאיו ותיב
 11 זדירוא רמאיו : ךתיב לא תדרי אל עודמ וב
 זרוכסב םכיבשי הדוהיו לארשיו ןוראה דוד 'רא
 ינאו שכינח הדשה ינפ לע ינדא ידבעו באוי ינדאו
 יתשא סכע בכשלו תותשלו לכאל יתיב לא אובא
 ! קרזוה רבדה תערא קרשעא כא ךשפנ יחו ךיח
 12 רחמו שכויה שג הזב בש הירוא לא דוד רמאיו
 תוהה םכויב םכלשוריב קדירוא בשיו ךחלשא
 14 תרשיו וינפל ירכאיו דוד ול תורקיו !  תררחממו
 . ידבע שע ובכשמב בכשל ברעב פצצ'ו והרכשיו

 14 דוד בתפכיו קבב יהיו +: דהיאל התיבו לאו ירמחא
 1% רפסב בתכיו : הירוא דיב חלשיו באו לא רפס

 7 ג 1 2 ₪0 0 א

 15. רמאל רפסב -- רמאל באוי לא רפס דוד 70. | ובה קופוס
 וכה 84.! "תא 68. למ לא , ל. - לוב 30170

 הכחהו 1%. :
 16. רמשב 4, 23, 20, 82, 04, 9, 8452

 224, 257, 614: קנווס 2 -- רומשכ 112,150, 260 ; קזננתס 16% --

 רמשכ 253. - לא 1"-- תא 23, 70,174, 246, 614. תא ,%
 187 -- לא קתתס 2. | הירוא -- יתחה הירוא 149- יי 4

 16--20. םבחלהל -- (48) - - ישנא נק. 40 2.

 17. תא -- לא 190 -- םבא 06 134. | בג ,,4
 19. תא 1"-לא 249.  ךאלמה -- א, 94.  ךתלככ 23, 2,
2 ,262,270 ,254 ,251 ,224 ,176 ,158 ,154,155 ,113,128 ,96 :89 

 ךלמה 0286 המחלמה 6.
 20. היהו --י ₪02.18 10 -- הנהו קזנמס 70. | עודמ -- המל
 6. אלה 1, 2: 4, 20, 70, 82, 8ף, 86, 03; 113, 150 4 6

6 ,281,284 ,282 ,270 ,200 ,267 ,201,253 ,246 ,224 ,182,187 

 614: קזותס 128. | ורופ 1, 3, 22, 10, 70, 82, 85, 80, 03, 6,101,

 זול נקס,154,ד58,173:דל42182, 2210 202, 205. 207,200, 2008

 271, 270: 282, 28, 284, 286, 614 ; קזנתוס 2, 128 ; [ס0צס 4
 לעמ 6 המחה 150,154, 4

 21. ימ ק,186 ףס -- ןמ 150,182. | חרא , 263. - [רשבור*

 70, 86,1,112,111,149, 150,153, 174,240,252' קזנתס

 אלה 5 4, 20, 70, 82, 84, 8ף, 80, 96, 101, 2 149: 150 9

 174, 176, 182, 187, 224, 240, 246, 260, 251, 253, 2%7, 260 ; קזו!תוס

 128.  וןילע 55 96. | לעמ אאא אאא 114. | המוחה :"--ו,
 150 -- הומחה 1.  ץבתב --ץבתכ 96. | המל -- המלו 7
 198, 240- המוחה 27--ו 150,249. ךדבע 20  יתחה ]

 79 -- יתיחה 0. תרמ , 6.

 22. אביו , 150,201. | דנו 1. דודל -- ל 06 ד

 21. רמאיו -- רמאיו אביו 257,260. | ךאלמה -- ךא גת. 18"
 דוד לא -- דודל 224. | הדשה -- הרשה נאה 96. | םכהילע --

 םכהילא 1 דע -- לע 4.

 24. ואריו -- א , 70 240, 271 8, 9;6 'א ריתי -- וארויו 20. 2
 283: (סחש 113 -- ורויו 112, 160, 224, 240, 261. | םכיארומה --

 םכירמה 70, 150, 224, 2%7, 200, 282 --- ) \ 1, 2, 4, 82,111,

 271: 270, 284, 286 -- א ,\ 112, 251, 271 4, 659 'א ריתי -- שכ \

 014. ףדבע ף3, 260, 64- המחה 10,182, 257, 0.

 ותמיו ז, 30, 70, 82, 84, 85, 128, 150, 154, 158, 171. 1

 224, 2%3, 260. | ידבעמ -- לעמ 150. - ךלמה -- דוד 7.
 יתחה \ 4

 25. לא

 קזחה -- קזחה תא 76.
 לע 1.

 20. יב (טק. 13[ 2

 ךניעב 260, 264, 271, 2.
 ךתמחלמ -- תמחלמה 6.

 תא 4
 לא 4%--

 הירוא 2" קנווס השיא 110. | דופקתו

 . 283, 286 -- ךתלכב 4.

 4 ז-רשא קוגתוס [ירשא רא 1
 4. החקיו , 96 -- החיחקיו 7- אבתו 2, 30, 70, 82: 84,

86, 89, 93: 90: 99, 101, 112, 128,150,154,158, 2 

.4 ,286 ,283 ,282 :270 ,271 ,270 ,260 ,257 ;253 ,240 ,224 ,187 
 המע , 9- איהו -- אוהו 182, 4. התאמטמ -- ה , 174 -

 התאמושמ 40, 01, 112,111, 4 בשתו -- בשתו איהו 6.
 6. רהתו -- רהתו דלתו רהתו 174. = חלשתו -- ךלתו 0.

 ףודל -- דוךלמל קזנתוס
 6. חרא 2"-- לא 150. - הירוא 2"-- ר קנוממס * 4.

 7. וילא -- דוד לא 70,113,173,187, 224,614 ; !סזזס 201 ; תטתס
 246 -- דוד לא וילא 128. | דודא 4 -- דוד תא 2%2. | םכעה -

 דוד 5-
 8. דר .הירואל , ףָג- = הירואל -- הירוא לא 30 15%. דר 4

 -- ךל 224 -- רר 182 = ךלגר +7
 ךלזנה 2" -- וינפמ 0.

 . הירוא -- הירוא ךלמה לס. | לכ --- חתפ , 182. | זריב
 חתפ < 30. | ךלמה -- ךלמה ידבע 96. = ותיב - - - - ידבע ₪

 +4. 1: וינודא - אלו , 55-
 9,10. דרי ----- לא ,4

 10. ודיגיו 2, 3, 30: 70, 84, 8%, 86, 80, 91, 94, 112, 111; 4
14 ,250 :240 ;246 2240 ,210 ,158,174,178,182,201 2 1 

 2%2, 253: 277. 279, 284, קזגמס 128. | ךודל -

 ל םק.148 130. | ותיב לא -- ותיבל 224. = הירוא לא -- הירואל
 154, תטתס 1. אלה 2, 4, 10, 70, 82, 8%, 86. 90, 2
2 2522 ,261 ,250 ,249 ,240 182,157 .174,178 ,160,154 
 264: 7% 260, 282 -- %א) 10ק. 4. 4 אב -- האב 1%0-

 תאב 2ף%0.  עודמ -- עודמו 40, 70,150,182, 187, 201 4.
 אל , 224. ךתיב לא 016 ךתיבל גוג. = ךיתיב 4.

 11. ןוראה -- ו , 2. | םםיבשוי 86,906, 112,114, 224,250 7
 260, 264, 281. - תובסב --ו , 102,150,174, 246, 257 -- תוכוסב
 112 -- תכוסב 14 ידבעו -- ידבע לכו 6ף%0 2. | ינודא 4-
 קםינח , 40 -- םכינוח 86, ף1, 112, 113, 257, 260, 264 -- םכיאר
 4 אובא -- 1 \ 4, 30 55* 11% 168,174, 70

 224, 240, 261, 253, 257, 200, 204, 4. יתיב לא , 6-
 לוכאל 2, 3, 22, 70, 80, ף3, 96, 154; 178, 224, 240, 262,262, 2710
 277. 279, 282, 283, 284, 280, 09 2; 1ס6 4 תרותשלו 3

 187 -- תתשלו 2%1.  םבע -- תא 182.  יתשא ,134. ך"ח
 ןו2, 150, 154,159,174, 224, 227, 252, 253, 257, 200, 204, 2

 283, 280, 288 ; קזנוהס 128 ; 10716 2. | %'7) 2 א ,79

,264 ,260 

 - 12. םבלשוריב , 182 -- םכילשוריב .
 13. רשיו -- ותשיו 42 םבע -- שכע דוד בע 14.
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 תגרה ותאו השאל ךל תחקל ותשא תאו ברחב
 ךתיבמ ברח רופת אל התעו |! ןומע ינב ברחב 10

 הירוא תשא תא חקתו ינתזב יכ בקע שכלוע דע
 יננה זדוה רמא הכ : השאל ךל תויהל יתחה זנ

 ךיניעל ךישנ תא יתחקלו ךתיבמ הער ךילע שכיקמ
 ! תאזה שמשה יניעל ךישנ זכע בכשו ךיערל יתתנו

 הזה רבדה תא השעא ינאו רתפב תישע התא יכ 2
 ללא דוד רמאיו + שמשה דגנו לארשי לכ דגנ 3

 שפג דוד לא ןתנ רמאיו 9  הוהיל יתאטח ןתנ

 ץאנ יכ ספא !תומת אל ךתאטח ריבעה קדוהי 4
 דוליה ןבה כג הזה רבדב הוהי יביא תא תצאנ

 קדוהי ףגיו ותיב לא ןתנ ךליו = ! תומי זרומ ךל 5
 ; שנאיו דודל הירוא תשא הדלי רשא דליה תא

 דוד פכציו רענה דעב שיהלאה זרא דוד שקביו 6

 ותיב ינקז ומקיו + הדצרא בכשו ןלו נבו סכוצ ג7

 שכתא הרב אלו הבא אלו ץראה ןמ ומיקהל וילע
 ואריו דליה זרמו יעיבשה םויב יהיו : שחל 8

 הנה ורמא יכ דליה תמ יכ ול דיגהל דור ידבע

 ונלוקב עמש לו וילא ונרבד יח דליה זרויהב
 אריו ! הער זרשעו דליה זרמ וילא רמאנ ךיאו 0

 דליה תמ יכ רוד ןביו שכישחלתמ וידבע יכ דוד

 : תמ ורמאיו דליה תרמה וידבע לא דוד רמאיו
 ותלמש ףלחיו ךסיו ץחריו ץראהמ דוד קיו 0

 לאשיו ותיב לא אביו וחתשיו קדוהי זריב קובי

 המ וילא וידבע ורמאיו : לכאיו סשכחל ול ומישיו 1
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 27 לבאה רבעיו : הלעב לע דפסתו קרשיא הירוא
 קרשאל ול יהתו ותיב ללא קדרפסאיו דוד חלשיו
 יניעב דוד קרשע רשא רבדה עריו ןב ול דלתו
 + קרוח'

 ב

 רמאיו וילא תצביו דוד לא ןתנ תא הוהי חלשיו -
 דחאו רישע דחא תחא ריעב ויה םכישנא ינש ול
 שרלו ! דאמ הברה רקבו ןאצ היה רישעל : שאר
 קדנק רשא קדנטק תרחא השבכ כא יכ לכ ץיא
 לכאת ותפמ ודחי וינב פעו ומע לדגתו ;ריחיו
 ! זרבכ ול יהתו בכשת וקיחבו הדתשת וסכמו

 4 ונאצמ זרחקל ירמחיו רישעה שיאל ךלה ביו
 תשבכ תא חקיו ול אבה חראל תושעל ורקבמו
 ף רחיו |: וילא קצבה שיאל קרשעיו שארה שיאה
 יכ קדוהי יח ןתנ לא רמאיו דאמ שיאב דוד ףא

 6 קדשבכה תראו !ראו הרשעה שיאה זרומ ןב
 הזה רבדה תא השע רשא בקע םשכיתעברא שכלשי
 7 התא דוד לא ןתנ רמאיו : למח אל רשא לעו
 ךיתחשמ יכנא לארשי יהלא הוהי רמא הכ שיאה

 :יכואש דימ ךיתלצה יכנאו לארשי רע ךלמל
 8 ךקיחב ךינדא ישנ תאו ךינדא תיב תא ךל הנתאו
 טעמ זכאו קרדוהיו לארשי תיב תא ךל ;דנתאו
 9 רבד תא תיזב עודמ ! הנהכו הנהכ ךל הפסאו
 תיכה יתחה הירוא תא וניעב ערה תושעל הוהי
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 קרפי זרוחא דוד ןב שולשבאלו ןכ ירחא יהיו 1

 ןונמאל רציו : דוד ןב ןונמא הבחאיו רמת המשו 2
 איה קדלותב יכ ותחא רמת רובעב זרולחתהל '

 ןונמאלו : המואמ הל תושעל ןונמא יניעב אלפיו 3
 שיא בדנויו דוד יחא העמש ןב בדנוי ומשו ער

 ןב לד הככ התא עודמ ול רמאיו : דאמ םכח 4
 ןונמא ול רמאיו יל דיגת אולה רקבב רקבב ךלמה

 רמאיו + בהא ינא יחא שכלשבא תוחא רמת תא +

 ךיבא ובו לחתהו ךבכשמ לע בכש בדנוהי ול
 יתוחא רמת אנ אבת ולא זררמאו ךתוארל
 ןעמל קרירבה תרא יניעל קדהשעו כחל ינרבתו

 לחתיו ןונמא בכשיו ! הדימ יתלכאו הארא רשא 6
 אובת ךלמה לא ןונמא רמאיו ותוארל ךלמה אביו

 הרבאו תובבל יתש יניעל בבלתו יתוחא רמת אנ
 יכל רמאל התיבה רמת לא דוד חלשיו : הדימ

 ךלתו : הירבה ול ישעו ךיחא ןונמא זריב פצנ
 תא חקתו בכש הצוהו קדיחא ןונמא זריב רמת
 ! תובבלה תא לשבתו ויניעל בבלתו שולתו קצבה

 לוכאל ןאמיו וינפל קצתו תררשמה זרא חקתו 9
 יככ ואציו ילעמ שיא *רכ ואיצוה ןונמא רמאיו

 הירבה יאיבה רמת לא ןונמא רמאיו :וילעמ שיא 10
 זרובבלה תא רמת חקתו ךדימ קדרבאו רדחה
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 תמצ יח דליה רובעב התישע רשא רזה רבדה
 : שכחל לכאתו תרמק דליה תרמ רשאכו ךבתו
 22 יתרמא יכ קדכבאו יתמצ יח דליה דועב רמאיו
 21 המל תמ התעו !:דליה יחו הוהי יננחי עדוי ימ
 וילא ךלה ינא דוע ובישהל ירכואה םכצ ינא הז
 24 עבש תב תא דוד שחעו !ילא בושי אל אוהו
 ארקיו ןב דלתו קדמע בכשיו קדילא אביו ותשא
 2% ןתנ דיב חלשיו ! ובהא הוהיו המלש ומש תא
 ! קדוהי רובעב ?רידידי ומש זרא ארקיו תויבנה
 26 ריע זרא דכליו ןומע ינב תרברב באו' פחליו

 27 רמאיו דוד לא םיכאלמ באו חלשיו !  הכולמה
 ! םכימה ריע זרא יתדכל שכג קרברב יתמחלנ
 28 הדכלו ריעה לע הנחו שעה רתי תא ףסא התעו
 ! ;רילע ימש .תצורקנו ריעה תרא ינא דכלא ןפ
 20 הב שכחליו התבר ךליו שכעה לכ תא דוד ףסאיו
 40 ושאר לעמ עככלמ תרטע קרא חקיו ! קרדכליו
 שאר רע יהתו זדרקי ןבאו בהז רככ קרלקשמו
 11 זכעה תאו :דאמ הברה איצוה ריעה ללשו דוד
 ללורבה יצרחבו הרגמב שכשיו איצוה קדב רשא
 השעי ןכו ןכלמב שכתוא ריבעהו לזרבה תורזגמבו
 ; שכלשורי שכעה לכו דוד בשיו ןומע ינב ירע לכל
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 27. םכג -- טכנו 93,470,8%: 94. 7.

2 ,249 ,246 ,227 ,220 ,22% ,224 ,201 ,187,198 ,174,182 ,168 
 257, 0 264, 288, 600, 4 ריע , 134. שכימה -- הכולמה

 597. עומס 154 -- םבכימאהח 9.

 28. ףוסא 154: 174. 264. | הנחו קנס אנחו 2. | דוכלא 4
 -- הדכלא 96. - ינא , 150. ימש -- ומש 4, קצותגס

 30. ככלמ -- םכוכלמ 40 -- הכלמ 260, 00 ; קנ1זתס 9.

 הלקשמ לס. | בהז -- ףסכ 249 -- (1ת.זג8 128 שאר ,%

 הברה איצוה ריעה טק.18. 130. הברה -- ה 1% ₪7. 48
 21. תאו =-- ג 2. םכשיו -- םכשיו םכשמ 174. | יצרחב)

 טק. 146 112 --'צירחבו 70, 84, 85, 89, 03: 94 2

 182,188, 201,210, 224, 2%2, 253, 2%4, 257, 260 ; קזנמס 30, 2

 111,128: (סה6 140. | לזרבה תורזגמבו , 70, 102,114,178, 4.
 תורזגמבו -- ז \ 85, 2%7 -- תרזגמבו 3: 4, 22; 23, 67, 90 4

 10ו,128,110,144,162) 168,187, 210, 2ף0, 2%4, 262, 270, 19

 281, 284, 286, 0. ריבעהו 58 174 -- ו , 187 -- ריבעבו

 ו82.  םכתוא--ו 1: 4,210, 67. 70, 84: 85, 90, 3, 94, 90, זז
2 260 ,27 ,2%3 ,224 ,187 ,172,174,182 ,111,128,150,154 

 277: 614, 1. ןכלמב -- ןבלמב 2, 40, 70, 8%, 86, 2
 ג 50: 174,176, 15, 210, 220, 246, 240, 2%0, 261, 23, 257,

 202, 204, 271 /\, 614, 659 'ק ; קת1חס 3, 84,113,140, 201.

 ירעא 82.  ןומע -- ןומע ןמינב 4. | םבלשורי םכעה -- הבמ
 םבילשורי 96 -- םבלשוריב 0.
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 שירבדה 3 /רא עמש דוד ךלמהו : תדוהא 1
 שכולשבא רבד הלו !.דאמ ול רחיו ;דלאה 2

 תא םכולשבא אנש יכ בוט דעו ערמל ןונמא םכע
 יהיו !ותחא רמת תא הנע רשא רבד לע ןונמא 3

 רוצח לעבב שולשבאל םכיזזג ויהיו שכימ' שיתנשל
 : ךלמה ינב לכל שכולשבא ארקיו םכירפא םכע רשא

 םכיזזג אנ הנה רמאיו ךלמה לא םולשבא אביו 4
 רמאיו : ךדבע שפע וידבעו ךלמה אנ ךלי ךדבעל 5

 אלו ונלכ ךלנ אנ לא ינב לא שכולשבא לא ךלמה
 : והכרביו תכלל הבא אלו וב ץרפיו ךילע דבכנ

 יחא ןונמא ונתא קצנ ךלי קצלו שכולשבא רמאיו 6

 ב רבה ו ויךמע .ךלי קרמל ךלמהו דל רמשיג 27

 ינב לכ זראו ןונמא זרא ותא חלשיו שכולשבא

 אנ ואר רמאל וירענ תא םשכולשבא וציו : ךלמה 8

 תרא וכה םככילא יתרמאו ןייב ןונמא בל בוטכ

 יכנא יכ פולה .וארית ירא ותא םכתמהו ןונמא

 ירענ ושעיו = ! ליח ינבל יהו וקזח סככתא יתיוצ 20

 לכ ומקיו סכולשבא הוצ רשאכ ןונמאל םשכולשבא

 יהו : ופנו ודרפ לע שיא ובכריו ךלמה ינב

 הכה רמאל דוד לא האב העמשהו ךרדב קדמה

 המ רתונ תלו ךלמה ינב לכ זרא (םולשבא

 הצרא בכשיו וידגב תא ערקיו ךלמה שקו : דחא

77 

40 

241 

 זז 11. .\ 4 6

 11 שגתו ! הרדחה היחא ןונמאל אבהו התשע רשא
 = ימע יבכש יאוב הל רמאיו הב קזחיו לכאל וילא
 ז2 אל יכ יננעה לא יחא לא ול רמאתו !יתוחא

 : תאזה הלבנה תא השעת לא לארשיב ןכ השעי
 11 דחאכ היהה התאו יתפרח תא ךילוא הנא ינאו

 יכ ךלמה לא אנ רבד קרתעו *לארשיב ופילבנה

 14 קזחיו הלוקב עמשל הבא אלו :ךממ ינענמ' אל

 1% האנש ןונמא האנשיו :התא בכשיו הנעיו הנממ
 קדאנש רשא קראנשה קדלודג יכ דאמ קדלודג
 !יכל ימוק ןונמא הל רמאיו הבהא רשא הבהאמ

 16 זראוה ;רלודגה קרערה זרודא לא ול רמאתו
 קדבא תלו ינחלשל ימע תרישע רשא זררחאמ
 17 רמאיו ותרשמ ורענ זרא תורקו !קדל עמשל
 זרלדה לענו הצוחה .ילעמ תראז זרא אנ וחלש
 18 קדנשבלת ןכ יכ סכיספ תנתכ הילעו | : קדירחא
 ותרשמ התוא אציו זכיליעמ תלותבה ךלמה תונב
 19 רפא רמת חקתו |: קרירחא ;רלדה לענו ץוחה
 קרערק קרילע רשא םכיספה תנתכו קדשאר לרע
 20 רמאיו : הקעזו ךולה ךלתו השאר לע הדי שכשתו
 ךמע היה ךיחא ןונימאה היחא שכולשבא קדילא
 תא יתישת לא אוה ךיחא ישירחה יתוחא התעו

 שכולשבא תיב הממשו רמת בשתו הזה רבדל ךבל

 צד ג ת זז ₪ מ 10 א 4

  ,112 -- ( \ 22 3 44 1 1אותה  -253,260,614
7 (8\2,, 1 7%,,,, ,94 

 195: 224: 242, 249: 252, 253, 257,260, 286.  ץוחה , 8% --ירחא

 ץוחה 6. הירחא -- הירחאמ 140, 224. *
 19. ז-רנותכו 174, 264. "  םביפפה , 74

 2 ךולה =- ו ,4

 20. היחא \ 85, 178 -- ךיחא קזותס 128. | ןונימאה די \

 93: 224 -- ןונמאה 4. | יתחא 3:4,70, 82, 84.04, ,

,253,257 ,252 ,240 ,210 ,195 5%,,, ,0 1 

 ךיחא -- ךיחא יכ 154. = לא -- לאו 93,187. | יתשת 1% 2012

 הילע -- השאר לע

 4 תא , 101 -- לא 30, 70 2 2493 קמתס 112 -- ך

 100.13. 168.  רבדל--רבדב 2. הזה (גק.18: 128. | הממושו

% ,224 (6 ,150,154 ,114 ,112 ,99 ,96 94 :84 ,82 :30 

 252: 257, 260, 264, 270, 614 ; 1066 134 -- הממוש 0.

 21. 00. 549. דוד ; 224. תא , 4%
 210. רחיו 5:8 4

 22. םכע -- תא 249 --10ק.140 86. תא

4 ,264 ,253 ,251 ,173,174 ;158 :155 :969113 ,70 

 21. םםיתנשל , 614. | םכיזחג 93,706, 112, 113, 1740 1

 הלאה ,

 ותוחא 1

 תכולשיבאל 96. | רשא , 40. | םכע -- םבירצח םכע 6
 24. ךלמה - - אביו \ 252. | רמאיו 96. | אנ , 8%, 224. | םכיזזונ

 93: 96: 99. 112: 111: 154: 174, 264. | ךידבעל לס. * ךלמה 2%--

 ךלמה ינרא 40. | םכע --לא 2%0. - ךידבע ג.
 2%. לא 1" 076 תא 178. | לא 2"-- אנ לא .

 154. | ךילע דבכנ אלו טק."

 הילע 29+ ןב) קי
 טק. 24 ף0-

 26. אלו -- אולו 101, קזנתוס 82 -- אל 4
 ונתא -- ונמע 153: 174-

 27. ץרפיו < רצפיו 187 -- ך 0. דג

 תא , 22, 96, 257, 260, 264. | לכ תאו -- לכו 96 -- לכ לאו 1.
 28. תא 1:%--לכ תא 70. | וירענ --י, 601. | בוטכ -- בוטב
 ז62.  יתרמאו 5 ספ -- יתירמאו קזוחס 82. | םככילא , 96 -- יש
 200. םכתימהו 30, 84, 93: 10, 224, 2%1, 614 -- ותמהו 6

 70. | ותוא 264. | אולה \ 187 -- ו , 1, 4, 30, 70, 82, 8%, 8
,+ 1+ ,154 ,96,113,150 ,94 

 249,250,253,257,260,2ֶדְ. | יכ 1,70. | יתיוצ א יתויצ 0
 19 םככתא , ויהו -- ויהיו קזגוס 1.

 29. ירענ -- ידבע 6. ומוקיוו :ז2,ז13,158,168,172,זק,

 224, 203; 2%7, 260, 264, 4. וביכריו 240 4. וסוניו "6
 112,174, 253, 257, 260, 614 ; קזוחס 24.

 40. העמשהו עו 84 -- העומשהו 1, 2, 40, לס, %, 93%

 זנ2,וו3,1ו4,128,150,1%4,155,174,178, 182, 210, 224,

 257, 200, 64. לא עט 3. דוד -- דוד ךלמה 40. | תא -- לא

 ונלוכ
 אלו 7% לאו 1.

 תכלל הבא אלו , 174. = הבא , 64--ה

 אנ , 0-

 ןונמא תא , 4

 וילעמ - - ואציו ל 9.
 224 -- )אצויו 2. שיא לכ 2" , 3.

 10. לאא 128. | יאיבה , 240 -- ואיבה 4,
 הירבה 70, 614 -- היריבה 154,182. | רדחה -- הרדחה 187, 1

 -- רדחב 614. | הרבאו -- ה \ 195 -= ארבאו 154, | ךידימ 21.
 תובבלה -- ו , 178 -- תוביבלה 2, 96, 113, 253 -- תביבלה 6.

 איבתו 112. | ןונמא היחאל < 96. | ןונמאל -= ל , 158 -- ןונמא לא
 251: 57- הרדהה < 7- |

 זז. שגתו -- שגיו 4. לוכאל 70, 6, 93: 90, 0

 20. הב -- הל 6 יאב 2. 20 70, 82. 02: 2, 0
 168, 172, 174, 182, 195: 224, 251: 257, 0- יתחא 4, 30,700
52,, ,158 :903,102,112,114,150,154 ,84 ,82 

-260 ,257 :253 ,210 

 12. לא 29 אל 7.
 השעת קזותס השעי 70.

 12. הנא ינאו -- הנאו 5 ךילוא -- 1 ; 190 -- 71

 תא ,1.  דחאכ ;7ס -- ד טק. 145 ז28. א
 14. עומשל 86, 93, 174, 0. הלוקב -=- ו 1, 23: 94

 150,154,176,182, 240,253.  הנממ -- וליעמ ףנכב 76.
 הינעיו 150,158. התא בכשיו , 96. התא =- התוא %

 154,176, 264, 270, 614 -- המע 7.
 15. הלודב 1*--ו,172,182,187.  דאמ ,174. | הלודנ יכ ,

 187. | הלודג 27--) 82,113, 253, 262, 270, 282, 281,
 קש הל 17226 ןונמא.2ל 40. = ימוק =- ל 70, 82.% ," פל =

 *בלו 1
 16. לא \ 150,174 -- לע 0 108, 224, 225, 240, 253, 27, 2%

 262, 264, 282, 28 : קצותס 128. | תודא --ו . 9.128. 79
 260 -- תודוא 40, 70, 93; 112, 144, 149, 174,176, 226, 228, 0

 -- תדוא 22, 67, 82, 86, 89, 0, 99, 100, 11, ,,,,
5 2 ,279 ,270271 ,262 4 2109 :195 :175 ,162 :155 ,119 

 284, 286, 287, 2881. 280, 100 1, הלדגה
 172,197. תרחאמ -- תורחאמ 96 -- ת , 201. | תישע --התישע
 20. | הבא אלו ל 150. | הבא -- אבא 257. | עומשל %6

 א 11-
 2 תזרא - - - ותרשמ , 187. = תא 2" 96 -- תאז 1. | תאז
 -- תאזה 2ף%0. | הצוחה סוצ. ץקסקז9ק. ( /. 110082: ) קזס הצוחה.
 \ לוענו 112,111, 105, 224, 240,253; 79 2000 2044 א תלדה 0.

 18. 00. 70. | םביספ ,187. | ןשבלת 30, 84, 86, 89
2 :187 ,178 ,176 2 :154,155 .144 :101,139 ,100 ,96 

,282 ,271 ,270 ,204 ,262 ,260 ,257 ,253 ,262 ,246 ,242 ,240 
 288 1, 700 ; םטתס 4,113,172 -- הנשבלת ןשבלת 4.

 תולתבה 4-- תולותבה 2; 3; 30, 84, 85, 89, 93: 96 2
614 ,260 75 :253 :249 :176,182,187,195 5 ,144,154 
 10/06 100. | םבילעמ אצויו 93, 9 2

 ואציו -- ואיציו 257 - )איצויו 4

 ורבות == תו

 ינינעת קס, 158 -- אנ יננעת 6.

7 ₪ 



 (ג;ג. אן,

 לבא ידגב אנ ישבלו אנ ילבאתה זרילא רמאיו
 זכיבר שימי קדז השאכ ?רייהו .ןמש יכוסת ראו

 תררבדו ךלמה "לא תאבו !קרמ לע זרלבאתמ 3
 : היפב שכירבדה תא באו' םשכשיו הזה רבדכ וילא

 לע ירפתו ךלמה ילא תריעקתה קרשאה רמאתו 4
 ! ךלמה העשוה רמאתו וחתשתו קדצרא קדיפא
 הנמלא השא לבא רמאתו ךל המ ךלמה הל רמאיו
 וצניו שכינב ינש ךתחפשלו |: ישיא זרמיו ינא
 תא דחאה וכיו שכהיניב ליצמ ןיאו הדשב סכהינש

 לע החפשמה לכ המק הנהו :ותא תמו דחאה 7
 שפנב והתמנו ויחא הכמ תא ינת ורמאיו ךתחפש
 ובכו שרויה זרא כג הדימשנו גרה רשא ויחא
 ישיאל שכוש יתלבל קדראשנ רשא יתלחג תרא

 ךלמח רמאיַו .: קדמדאה ינפ לע ריראשו םססכש 8
 רמאתו : ךילע הוצא ינאו ךתיבל יכל השאה לא
 ןועה ךלמה ינדא ילע ךלמה לא תיעוקתה השאה

 ךלמה רמאיו :יקנ ואסכו ךלמהו יבא תיב לעו 0

 תעגל דוע ףיסי אלו ילא ותאבהו ךילא רבדמה
 ךיהלא קדוהי תא ךלמה פצנ רכ" רמאתו :ךב זז

 ינב תא ודימשי אלו תחשל םכדה לאג תיברהמ
 ! הצרא ךנב תררעשמ לפי ספא ;דוחהי יח רמאיו

 < שר

6.1. 1% ...0 58 

 12 ןב בדנוי ןעיו + םכידגב יערק זכיבצנ וידבע לכו
 מכ תא ינדא רמאי לא רמאיו דוד יחא קדעמש
 זרמ ודבל זונמא יכ ותימה ךלמה ינב שירענה
 תא ותנע שוימ המיש התיה םכולשבא יפ לע יכ
 33 ללא ךלמה ינדא זכשי 'רא התעו :ותחא רמת
 ןונמא שא יכ ותמ ךלמה ינב לכ רמאל רבד ובל
 14 הפצה רענה אשיו םכולשבא חרבו : תמ ודבל
 וירחא ךרדמ םכיכלה בר ושכע הנהו אריו וניע תא
 25 ינב הדנה ךלמה ללא בדנוי רמאיו :רהה דצמ
 46 ותלככ יהיו : היה ןכ ךדבע רבדכ ואב ךלמה
 וכביו סכלוק ואשיו ואב ךלמה ינב קדנהו רבדל
 : דאמ 'לודג יכב וכב וידבע לכו ךלמה םגו
 47 ךלמ רוחימע ןב ימלת ירא ךליו חרב םכולשבאו
 48 םכולשבאו : םימיה לכ וגנב לע לבאתיו רושג
 39 לכתו ! שינש שלש זסש יהיו רושג ךליו חרב
 יכע זכחנ יכ ערנלשבא לרא עראצל ךלמה דוד
 ; זרמ יכ ןונמא

 ס ג זץ
 1 !(כולשבא לע ךלמה בל יכ הירצ ןב באו עדיו
 2 קרמכה קרשא שכשמ קיו קדעוקת באוי חלשיו

 דה 5 ז ₪ 5

 1. ןב פ8 150. | היורצ 1,70: 84.5, 2 4

 150, 168, 173, 174, 182, 187, 224, 253, 260, 262, 264, 271: לס,

 282, 282, 2840 280, 288 ; קנס 11 לע --יב

 ₪ק.146 3. בל --בל תמ 30. לע --םכישנאה לע 4 -- לא

 2. באוי \ 240 -- א 10.45 99. | העוקת -- ו , 114. חקיו =

 אריו 253. - הילא , 96,240. | אנ ז" קמפוס אל ז0ָ. אנ 0
 96. 1. יבופת -= 3

 3. תרבדו ךלמה לא ע8 15%. | רבדכ -- רבדה 96.  םבירבדה
 -- הלאה םבירבדה 71:

 4. רמאתו 1%-- ךלתו 530 תוגזַפ. -- אבתו 6

 168, 182, 187 תוגעַפ- 206 תגעפ. 260, 2%3, 2%7, 260, 271 4, 281

1 ,6 ,524 ,510 ,490 ,452 .402 :375 :166 ,322 ,110 ,400 ,268 

 גמגזַא. 'ירפס לבב, "62, 575: 584 1האז8. 596, 597, 598 65 תגז₪

 612 3 (סז6 40%, 570, 614: תטתס 145: 355: 475: 7- תיעוקתה

 70: 93:112:114: 154,174,182,240, 242,253, 257, 2600 קזומס

 היפא -- * . 182 --יפא טק 4[

 134. | ךלמה העשוה ₪. ז 168 -- העישוה ךלמה 70. | העשוה

 -- ינדא העישוה 253 -- העישוה 2: 3: 4, 30, 84, 85, 86, 80, 0, 9

210 ,105 ,187 %6 ,,ָ,,, ,4 150 ,96 

 250, 257, 260, 262, 271, 282, 281, 6 664 : קנננגס 82, 4

 5. הנמלא , תמיו טק.8 4.

 6. ינש -- יתש 176,252 --ינשא 130.  םכהינב 105. וכו

 1076 הכיו 93- - .דחאה תא , 4 תא , 0. ותוא 70

4 10166 !264 ,154,251 ,101 ,89 

 7. החפשמה -- חפשמה 70. | ךתחפש לע , ג. | לע 1"--לא
 23; 251, 257, 260 4. ךיתחפש 4.

 ינת -- אנ ינת 1, 84, 250 --ונת 224. | הכמ -- הכמה 4.

 ויחא שפנב והתמנו , 96. 187. = והתמנו -- והיתימנו 7ס -- והתימנו

44 5% ,, ,94 :93 .86 ,85 ,84 ,30 :23 :4 

 176,178, 182,195, 224, 2%, 2%7, 260 --- )1!רזכנו %

 גרה -- וגרה 8 הדימשנו -- ו , 264. | תא 2", 114,182 -
 לא 4. שרויה - 1 \ 30, 80. | םכוש -- םבםיש 20,176,
- 6590 (2 ,44 271 ,270 ,264 ,251 ,250 ,249 ,246 ,240 ,224 

 70. | םכש ישיאל , 240. | תיראשו -- ו , 19% -- תיריאשו 4

 8. השאה לא -- השאל 210 -- השאל לא 89. | ךיתיבל 4.
 9. רמאתו ל 89. | תיעוקתה -- ו , 0.96, ,,,7
 282,293. - ןועה -- ןועה תא 224, 250.  'נודא 96. | ךלמה 2*

 -- למ טק- ג 4
 10. ךילא --ילא 144. | ותאיבהו 155.  ףיפי --ףסי 03 -- ףיסוי

,176,182 ,175 ,174 ,154158 ,150 ,6,112,113 ,70 ,30 :22 
 224, 2%0, 253, 257: 260, 264, 283, 614; ננס 128. | דוע , 4

 11. ךלמה -- ךלמה ינדא 1,153. תא 1%, 70. | ךיהלא -- ה \
 89 -- תואבצ 70. | .תברהמ 2, 149, 150, 168, 171, 174, 176.

 249, 251, 253, 257: 260, 659 'ק, 664 : קוממס 178 -- תוברהמ
 4.154: קזמתס 4. | לאונ 112,113,174,226,240, 253, 257, %

 270, 271, 27, 282, 281, ודמשי 1"רא 2,

 ורמאיו =- * ;\ 187. -

 .2. | לפתו , 30 -- לופתו 4.

 חב, 210. אלו--ו,198.  רתונ -- תונ 112 -- ראשנ 4.
 דחא -- דחא דע 10,182 -- שיא 86, 246 תוגזפ..

 08 6סנת. 40 1601002 60. 27, 26ק6ו1טטנב 08 36 ; 1 1.
 41. םכיבצנ ,, 168 -- * \ 197 -- םכובימנ 158 -- וילע םביבצנ 0.
 יערק-- עורק 399 + 55 1% 174 176,182 9

 240, 253: 257,200 614 3 קצותס 113 -- וערק קננתגס
 שבידגב -- םככידגב 6.

 42. בדנוי -- 1 ,; 99 -- באוי העמש -- אעמש 1555 5
 601.  יחא -- תא 2%7,260. ינדא , 240 --ינודא 279,282, 4

 286 -- ךלמה ינדא 271 4, 284 2, 288. | תא 17-- לא 6.
 = םבירענה לכ תא , 224. = ותימה -- ותמ 6, 246, 614 3 קוס 4
 יכ 1% 84 7- םכא יכ 96,178,198, 201. המיש --' ;, 42
 5% 198, 249, 270 -- המוש 4: 40, 70 89: 2 96: 99 2
,7 ,9 1 
2 ,200 7% ,253 ,252 ,251 ,250 ,246 ,24.2 ,240 ,227 ,220 ,201 
 21, 282, 283, 288 1% 614, 658, 659 'ק, 6641.  ותונע 7,
2602 ,2%7 ,21 ,240 ,224 ,182 79 ,,,,+,ָ, ,5 
 קעותוס 3, 8 ותוחא 93: 96: 158, 174, 240 246, 249, 12

 264 -- תחא 2.
 23. םבישי 94, 253 -- םכושי 70. | לא -- לע 658. בד -
 רבדל - כא ,\ 96 149: 59 5 76 224, 227, 5%
 27 3,614: 659 2, 664. | ודבל ןונמא !טק.185 זדָג- | ןונמא , 4.
 34. הפצה רענה ווחס הפוצ הרענה 6. הפוצה 2,702
 112,113,174: 2490 259, 251, 253, 257, 200, 204,614. -ויניע 2
29 ,210 ,105 ,182 ,174 ,158 0 ,3,101,121 :86 40 3 

,614 ,270 ,264 ,200 ,2%7 ,253 ,252 ,251 ,249 ,246 ,240 ,227 
 659 'ק ; קזגגס 82,128. | הנהו 11 --ו 150 בר ,7-

 ;ביכלוה 8, 112: 174 210, 240, 253; 7: 200, 264 -- םביכלהא |

 14 ךרדמ -- ךרדמ חא 6.

 4%. בדנוהי סָ-- | ךלמה 1%-- ךלמה רהה 6.
 182. נב ךלמה ₪ 187. ואב ,6
 25.36. ואב -- (9) - - רּבדכ ,5-.

 36. יהיו -- היחהו ותולככ 3: 70, 86, 80, 174, 264 -= \

 ג82. | הנהו , לס -- ,174. | ךלמה םכגו -- ךלמהו 40. | םכגו
 חה , דאמ , 4.

 37. םבלשבאו 84. = ךלו .96, 650 2. | רוחימע -- יי . 102 -
 דוהיזכע 1, 2, 30, 85, 02: 112; 174, 176, 201, 226, 240, 246, 2400

 260, 251, 252, 257, 260, 262, 264 271 4, 614, 659 'ק, 664: קנזס
 ז28,1%8, 297 : (ס6 82,173,175 -- רוהימע 70,172,195, 0%

 22%, 227,240 -- רוחימע 3 84, 86, 99, 113,130, 134, 150 2

 198, 224: קזומס 171. | הרושב 650 2. | לבאתיו -- דוד עמשיו
 לבאתיו םבימיה לכ טק. 24. 114 -- ביבר שבימי , זס

 149; 246 -- םבימיה לכ מי 4.
 48. רושג -- הרושג לא 197 -- הרושג 154,182, 108. | שלש

 <- שבינש 182 -- שולש 24
 39. לא 95 173 --- לע 1,225-- תא

 הנח -- אנ הנה

 לע \, 0%



 6 טו 9

 תעדל כיהלאה ךאלמ תמכחכ ככה ינדאו הזה
 באו לא ךלמה רמאיו :ץראב רשא ככ זרא ;1

 זרא בשה ךלו הזה רבדה תא יתישע אנ קדנה

 הצרא וינפ לא באוי לפיו : שכולשבא תא רענה 2

 עדי שכויה באו רמאיו ךלמה תא ךרביו וחתשיו
 רשא ךלמה ינדא ךינעב ןח יתאצמ יכ ךדבע

 ךליו באוי שכקיו :ודבע רבד תא ךלמה קדשע 1
 רמאיו : טכלשורי סכולשבא זרא תגב'ו קדרושג 4

 זכולשבא בפיו הארי אל ינפו ותיב לא בסי ךלמה
 עכולשבאכו : קדאר תצל ךלמה ינפו ותיב ירא 2 5

 ףכמ דאמ ללהל לארשי לכב הפי שיא היה אל | =
 וחלגבו + שומ וב קדיה צל ודקדק דעו ולגר 6

 יכ חלגי רשא םימיל כימי ץקמ היהו ושאר תא
 זכיתאמ ושאר רעש תא לקשו וחלגו וילע דבכ

 השולש םכולשבאל ודלויו :ךלמה ןבאב םכילקש 27
 השא התיה איה רמת קרמשו תחא תרבו זכינב

 קכיתנש שכלשוריב שכולשבא בשיו + הארמ תפי 9
 שכולשבא חלשיו :קדאר תל ךלמה ינפו כימי 9

 אובל הבא אלו ךלמה לא ותא חלשל באוי לא
 רמאיו : אובל הבא אלו תינש דוע חלשיו וילא ס

 שכש ולו ידי ללא באוי תרקלח ואר וידבע ירא
 קכולשבא ידבע ותיציו שאב היתיצוהו וכל שכירעש

 6 זצו .1,550

 12 ךלמה ינדא לא ךתחפש אנ רבדת השאה רמאתו
 13 התבשח המלו השאה רמאתו :ירבד רמאיו רבד
 הזה רבדה ךלמה רברמו שכיהלא םכע לע תאזכ
 14 תומ יכ : וחדנ תא ךלמה בישה יתלבל שכשאכ
 ופסאי .פגל רשא קדצרא זכירגנה זכימכו זרומנ

 יתלבל זרובשחמ בשחו שפנ םכיהלא אשי תלו
 15 ללא רבדל יתאב רשא קדתעו :חדנ ונממ חדי
 רמאתו םכעה ינארי יכ הזה רבדה תא ינדא ךלמה
 ךלמה השעי ילוא ךלמה לא אנ הרבדא ךתחפש
 16 תרא ליצהל ךלמה עמשי יכ : ותמא רבד זרא
 דחי ינב תראו יתא דימשהל שיאה ףכמ ותמא
 17 רבד אנ היהי ךההפש רמאחו : םםיהלא תלחנמ
 ינדא ןכ שכיהלאה ךאלמכ יכ החנמל ךלמה ינדא
 : ךמע יהי ךיהלא הוהיו ערהו בוטה עמשל ךלמה

 "18 ינממ ידחכת אנ לא השאה לא רמאיו ךלמה ןעיו
 רבדי השאה רמאתו ךתא לאש יכנא רשא רבד
 19 ךתא באו' דיה ךלמה רמאיו !ךלמה ינדא אנ
 ינדא ךשפנ יח רמאתו קרשאה ןעתו זראז לכב
 רבד רשא לכמ לימשהלו ןימהל שא םשכא ךלמה
 סכש אוהו ינוצ אוה באוי ךרבע יכ ךלמה ינדא
 20 רובעבל :! הלאה שירבדה לכ תא ךתחפש יפב
 רבדה תא באוי ךדבע השע רבדה ינפ תא בבס

 ל הת נשר 0 7 וס א יפי

 102.  תרא 2", 290,224. | תמכחכ 00.40 128 -- תמכחב
 14 תא 27. רשא -- רשאב 2

 21. אנ ,זז12,187,201,224.  יתישע---תישע :;, 1 0

 150, 168, קב 176, 195, 225, 226, 242, 240, 2%0, 261, 22

 271 4, 288, 601, 6%9'ק -- התישע 016 7. בשה ךלו - ךל

 בשהו ךלו סצגתס ךליו 9. םכולשבא - - תא

 102. | תא רענה , 614. תא ג", 90, 96, 150, 240 --לא קנווס
 22. לופיו 112. לא -- לע 4, 70,650

 רמאיו -- מא טק. 136 174.  יתאצמ --יתאצמ דאמ לס. ןח , 4.
 ינדא , 96. | רשא --יכ 174,253. - השע \ 252 -- השעי 4.

 ודבע -- ךדבע 162; 174, 182, 108, 220, 246, 240, 20 ו

 257, 260, 264, 270, 271 4, 659'ק: קוגמס 128, 158 -- הדבע

 תפוז 14

1066 4. 

 23. םכלשורי םכולשבא תא גק.צג8 112, | םכלשורי
114 

 24. אל -- - - ךלמה (טק.145 102.  בםוספי 06 זז 4
 לא 1% 0166 תרא 67.

 [טק.זג: 175. | הארי -- דוע הארי 250. | םכולשבא --ו , 2 =
 ךלמה 8%. - ךלמה ינפו -- וינפו 96. | ינפו -- אינפו 1.
 2%. םבולשבאכו --כ , 36, 18 -- ב , 187 -- םכולשבאבו

 174. אל 1" סמ 150. | היה, 187. | לארשי לכב , 30. | דעו
 -7- אל 2" קצומס אלו 4

 26. וחלגבו 9 וחגלגבו קס. | ושאר 1%-- ושאר רעש 1.
 ושאר -- (12) -- היהו ע5 187. - היהו, 2--ו,70. | חלני
 א 10,187. - יכ 55 7ס. | וילע סע הילע ףַּג. | וחלגו -- וחלנב

 187. - ןבאב -- | , 70 -- לקשב 1.
 27. השולש , 114 -- ) \ 12 2 4, 23, 30, 70, 86, 06, 112,
0% ,2%7 ,240 ,224 ,182 ,176 ,174 :173 ;172 ,158 ,190 144 

 264, 4. איה 586 93..  התייה פ3- | השא , 899 -- תשא
 הארמ -- ראת 4

 28. םכלשוריב םכולשבא בשיו גת. ד 4
 ףלמה -- חוהי 0.

 29. חולשל 176, 246. | ותוא 246, 264. | אובל 1", זוצ -
 ו. 2: 4 30, 70 84: 86, 3, 9. 113, 150, 1789,182,187, 240

 253: 257, 260, 264, 4 וילא , 96. | אלו 2"-- אלו אובל 4
 אובל 2"--ו \ 4, 70, 70 4 93, 150, 174, 187, 240 6 249.253,

4 ,264 :257 

 ינפו 1%-- אינפו 24- | םבולשבא - - אל

 םבילשוריב 6

 40. וידבע לא רמאיו 85 251. = רמאע -- ורמאיו 150. | תקלח
 -- תקלח תא ףפ. ידי לא באוי < באו לא ידי 228. ידי -- באוי
 ידי 0. ולו -- אלו 70, 182, 2%7 : ןזותוס 4 ; 6 30.  םבירועש

614 ,262 ,246 ,174,176 ,154 ,150 ,149 ,96,112 :93 80 ,86 
 וכל -- וכל לא 96. | היתיצוהו -- התצהו 30 -- התיצהו 224

 2%7, 260 -- היתיצהו 94, 282 -- התצוהו 22%, 270 -- היתצוהו

 67, 86, ף0,100,101,102,114,130,144,162,172,1קֶנ ל,

 רמאיו -- ךלמה רמאיו 187 -- רמאתו 6.
 70 -- ךנב ושאר 614- :

 12. 0. , 4 ירבד -- * \ 22 95-
 13. רמאתו -- רמא 10ק. 3: 67. | המלו -- ו , 187, 2.
 זרבשח 1, 40, 70: 82, 95, 160, ,7%

 224, 247, 4 262, 264, 271, 27ף, 282, 283, 286, 288, 1.
 תאוכ ₪ק.ז8 3. | םביהלא -- הוהי 22%. | רבדה -- רבדה זרא
 20, 94: 96. 250. | םםשאכ 06 םבשאב ף3. | בישה קזומוס 5

 124- תא -- וחדנ 4 וחדנ -- ו טק. 24 2
 1 4. םבימכו -- ו , 150. = םםירגנה -- םכירגינה 94 -- םכירגומה

 . 0 הצרא , 4 תובשחמ -- 42 , 

 1, רשא , 257,260 -- ₪88 251.  יתאב 30.  רבדל 5.
 ךלמה ינדא < 174- | רבדה ,178-- ה .225. הוה \ 197, 4
 220. ינוארי 22, 112, 114,150, 155, 174, 182, 224, 240 2
 249. 579 260, 4 , קמופס 82.  ךתחפש -- השאה 7.

 אנ הרבדא , 96 -- אנ הרבדא היהי 4. = ךלמה השעי ילוא ,6.
 ילוא -- ו ,174- | ותמא -- ידבע 4.

 16. תא , יתא -- 'תוא 96 112; 253, 264 --- תא 4
 תאו -- תלחנ שאו 6.

 17. היחי -- יהי 30,150, 174,224. | רבד -- הירבד 7.
 ינרא 1" , לס -- ינודא 182.  החנמל , 144 -- החונמל 2

 150,174,182,224,253,257,260,270. ב יכ טק. 1% 4
 ךלמה 2 עומשל 30, 90, 96 112, 144, 168, 174, 187.

 246, 250 1- ערהו -- ו . 187 -- ר טק. 7. יהי -

 תיהי 30: 79: 93+
 18. רמאיו , 92-

 לובי דק. נב

 השאה לא ,197. | ידחכת --' 2
 ינממ -- ינמ 102. | רשא \ 614. | יכנא ,187 --ינא 70. | לאוש
 112,113, 224 240, 240, 253: 204. | השאה 2", 240. | ךתוא

 112, 117: 240: 2 204. רבדי - -' 6%

 19. ךלמה רמאיו טק. ע8 7. רמאיו -- ןעיו 174. | ינדא ג"
 -- ינודא 174. | ךלמה --(7) -- םבא , 224. שא ;187 -- שיא

 70,90, 3, ,, ו ,ָ,,7 176,
 226, 228 זוגזק. 2%, 257, 260, 204, 271 4, 282, 300; 317: %
9 :535 :531 .526 524 499 :477 :474 :461 :452 :451 :396 :375 

 569: 575: 599. 596, 697: 2% 614, 616, 632, 648 ; קננתגס 2,
 128 264. 642 : 10106 145, 227: 428, 546 -- שי 288, 418 75 5

 קזותס 204: (סזו6 1, 240 -- שא שי 431 -- א (טק.14=
 ןימיחל 4, 23, 155, 178, 182, 226. 7% 260, 264 -- ןימאהל
 1ף0. | ליאמשהלו 4: 253, 257,260, 264 -- לאימשהלו 0
 באוי 2", 187. אוה .30,70. | ינוצ \ 252 -- יני'צ קס. ךיתחפש

 224. תא , :
 20. רובעבל 66 רובעמל ב4. תא 1", 195, 224. רבדה ינפ

 -- רבדה בבס יגפ 240 -- הוה רבדח 30 -- רבד הינפ 6.
 השע ,182 -- השע רשא 1. - ךאלמ --(6) -- באו טק.



 3 א[. ו

 טפשמו ביר ול קדיהי רשא שיא לכ גבי ילעו
 ול תרוחתשהל שיא ברקב קריהו + ויתקדצהו
 שעיה :ול קשנו ול קיזחהו וד' תרא חלשו

 ואבי רשא ללארשי ככל קדזה רבדכ סכולשבא
 ישנא בל תא זסכולשבא בנגיו ךלמה לא טפשמל
 קכולשבא רמאיו הנש סכיעברא ץקמ יהיו : לארשי
 רשא ירדנ זרא םשכלשאו תג קדכלא ךלמה לא

 יתבשב ךדבע רדנ רדנ יכ :ןורבחב הוהיל יתרדנ 8

 קדוהי ינבשי בישי שא רמאל םשכראב רושגב \

= ₪ ₪ 

 ךלמה ול רמאיו : קדוהי זרא יתדבעו סכלשורי 9
 שכולשבא חלשיו + הנורבח ךליו םכקיו םכולשב ךל 0

 תא טכבעמשכ רמאל לארשי יטבש לכב שכילגרמ
 : ןורבחב םשולשבא ךלמ שםתרמאו רפשה לוק

 זכלשורימ שיא םיתאמ וכלה םולשבא זראו גג

 : רבד לכ ועד! תילו םכמתל זכיכלהו םכיארק
 דוד ץעוי ינליגה לפתיחא תרא שכולשבא חחלשיו

 ץמא רשקה יהיו שכיחבזה תא וחבזב הלגמ וריעמ

 דיגמה אביו : שולשבא קרא ברו ךלוה זכעהו
 ירחא ילארשי שיא בל ;דיה רמאל דוד לא

 ותא רשא וידבע לכל דוד רמאיו :  שולשבא

12 

4 

14% 

 5-0 85 4 אז 5

 41 הלא תצבו באו םקו !שאב ?רקלחה תרא
 ךידבע ותיצה המל וילא רמאיו התיבה םכולשבא
 12 שכולשבא רמאיו : שאב יל רשא קדקלחה זרא
 קדנה אב רמאל ךילא יתחלש קדנה באוי רא
 רושגמ יתאב המל רמאל ךלמה לא ךתא החלשאו
 זכאו ךלמה ינפ הארא התעו םכש ינא דע יל בוט
 33 דגו ךלמה לא באוי אביו :יינתמהו ןוע יב שי
 וחתשיו ךלמה לא אביו םכולשבא לא ארקיו ול
 ךלמה קשיו ךלמה ינפל קרצרא ויפא 'רע ול
 ; שכולשבאל

0 : 

 ז טשכיפסו הבכרמ שולשבא ול שעיו ןכ ירחאמ יהיו
 2 ץכולשבא םשיכשהו : וינפל שכיצר שיא שכישמחו
 רשא שיאה רכ יהיו רעשה ךרד די לע דמעו
 תצרקיו טפשמל ךלמה ללא תובל ביר ול קריהי
 רמאיו הדתא ריע הזמ יא רמאיו וילא םכולשבא +
 4 םכולשבא וילא רמאיו : ךדבע לארשי יטבש דחאמ
 תאמ ךל ןיא עמשו זכיחכנו שיבוט ךירבד האר
 4 ץראב טפש ינמשי ימ שולשבא רמאיו : ךלמה

 דב זאק מ סי עס ו 4

4 200 ,267 .261 ,251 :240 6 ,240 :195 ,187 ,58 1 9 

 264: קתותס 82. | אבי -- אב 250 -- אוי 67, 82, 4

79 , ,144 :129 (6, ,100 ,99 ,89 ,86 ,85 

280 ,1' 288 ,287 ,270 ,252 ,240 ,246 ;242 ,195 ,182 ,175,178 

 ?סס '1, 659 טפשמו , 0.
 5. 60. גק.זג 175.  בורקב 182. שיאה 2%7. תוחתשהל
 -- תווחתשהל 96, 240, 2%1 -- חת 00.18 ול זז

 --וב 154, 257. תא ;158,174. ול 2"--וכבכ
 182, 228, 246, 240, 2ף0, 261, 2%2, 260, 264, 288, 601, 4.

 6. שעיו -- ול שעיו 150. | ואבי -- תוגזפ. 460. םשכש 4
 תרא טק. שנא מב קה

 7. הנש -- בוי ךלמה לא קעועתס ךלמל 1.

 תא , 187. | הוהיל , 187 -- הוהיל אל 4.
 8. רושגב - --- יכ גק.135 82. ' יתבשב -- דבע יתבשב פס
 יתבישב 182. | רושנב -- ב טק. 145 134. | םכראב 06 םכדאב

 1 םכא 5 1. בישי ; 96 -- בשי 4, 70, 84, 86, 94, 4

 / אנ

 * 154,168, 195: 252, 252, 260, 264, 282, 283 -- בושי 2
0% ,4 270,271 ,251 ,240,250 ,224,246 ,174,176.182,108,210 

 659 'ק: קזנתס 114,128,1%8,ז71 -- באשי 144 -- בוש 4.

 ינבישי 2: 3, 22, 10.67, 70, 82, 84, 86, 80, )0, 93: 94, 96. 9

 101,102, 112,1ז3,114,128,114,140,1ף0, 154, 159, 4%

209 ,240 ,246 ,242 ,224 :187,195 ,182 , ,172,174 

6 ,284 ,283 ,282 ,270 ,271 ,270 ,264 ,260 ,257 :254 :253 

 400 1, 614 1. םבכלשורי , 187 -- םבילשורי 96, 158 ----
 םכילשוריל 8.

 9. םכולשב 0:6 םםולשל
.6 ,260 ,2%7 

 10. רמאל ,187. | םככעמשכ -- םככעמשב 253, 257, 4
 רפשה -- שח מ. 11ת. 182 -- רפושה 1, 2 4, 10, 70, 82, 84,

75709 ,ְ,+,ָ 1 42 ,112 ,101 ,6" ,93 ,90 :89 ,86 

4 ,283 ,2 ,270 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257 ,253 ,176,224 

 286, 614, 664 ; קזנוגס 128 ; 10266 2.

 וז, םבולשבא --ו , 178. | וכלה --ו גם. 80 22. | םכלשורימ
 , 101 -- םםילשורימ 96,158. = םכיארק --םביארוק 96 -- םכיאורק

 93,112,150,155,174, 240 249, 22, 664 -- םכיערק -

 םכיכלוהו 892 3, 128,150, 174, 240, 253.  םםמותל 2
 18 1 ועדי =-- * ,%- ףבהי-- הכהה 0%

 12. תרא 1%. 182 -- לא 40.  לפותיחא 7

 174, 224, 240, 257, 260, 28. = ינליגה -- ינלגה 4, 70, 82, 6, 0

 154: 155:178.187,10% -- ינולגה 2 150, 174, 224 -- ינולגה

 253: 257, 260, 264, 664 -- ינילגה 0. ץעוי --ו 30. - הלגמ

 -- הליגמ 2, 70, 82, 84, 03: 96. 4 14

 174,182, 187, 224, 240,2ף0, 271 4; 1סעו6 130---ןלנגכ 1
 יהיו -= יהו 6. ץימא 30, 70, 82, 80 03:

 174, 176, 182, 187, 224, 240, 253, 2ף7, 260, 264, 271, 2

 614: קזותס 134. | ךלוה -- ו \ 1 2, 4: 30, 70 93: 94: 99, 2

.14 ,242 ,224 ,1 ,182 ,154:155,158,176 ,112144 

 הנרבחה 82,154, 5 0

30 - 

 262, 1סס '1 -- התיצוהו 2, 6, 228 -- התוצהו 149 -- הותצהו 4
 קס ; טז 128 --היתוצהו 2 -- הותיצהו 1.4,

2 ,260 19 ,250 ,219 240 ,220 ,105 ,182 ,176 ,174 
 6%0 2, 699 'כ ; 1096 82 --הותצוהו 22, 80, 134--היתוצוהו קזוחוס
 1%8 -- הותיציהו 8%, 99,198, 262, 264, 271 3, 284, 286 ; קנווס

 168. | שאב - - - - ותיציו , לס. | :ותציו 3: 4, 23, 67, 80
 94, 9, 2 7, ,,+,ץ

 178, 210, 240: 254, 257, 262, 264,270,271, 007. | םבולשבא
 -= בא ,178. | תא ,240.  הקלחה -- באויל רשא הקלחה 2

 -- ךלמה 89 -- תקלחה 1066
 41. לא אביו ק.135 15%. | אביו -- אוביו ָדָּב -- ךליו 0.

 התיביה 84. = וילא , 90 -- וילא באו" 257, 260. | ךידבע --'
-264 ,200 ,257 

 42... לאו 2. - ,רלא נ"ז קפל ג ךילאו 625 ה רךמאל זז
 182. - החלשאו -- ה 6 ךתא -- ךתוא 70,112,160

 264, 288, 601 -- ךלא קזנוהס 6. לא 2% 8 1. רע \ 4
 -- דוע 1.2: 22, 30 86, 80,93,112,150,1589, ,

 195: 249, 253: 57: 260, 202, 271,282, 281, 286 ; קתותמס 2, 2:

 !סע66 139. באו -- ו ; 94,150, 195: 201, 224,226.  ינתמהו--

 ינתמהו תימהו 158 --- יניתימהו 150 -- ינתימהו 2, 40, 82, 84,
187,210,224,225,70 ,174 :93,99,112,113,149,154,155 :86 

 240, 253: 254, 257, 200, 264 ; קז1וםפס 2 -- ינתתמחו 96 -- ת טק.

3 

 33. באו , 182,187. ךלמה -- (6) -- דנו, - לא
 92. אביו 2"-- בא" אביו 2. ויפא לע -- ויפאל 0.

 לע , 30,150.  ויפא -- םכיפא 150. | ךלמה ינפל ,176.  ךלמה

 ל

 ז. ןכ ירחאמ -- ןכירחאמ 93, 155, 158,198, 201, 224, 2%7 --

 ןכ ירחא 2 -- ןכירחא 40. | ול , 134.  םכולשבא , 96 -- םכלשבא
 קזותנוס 4 םביסוסו 40, 70, 84, 03, 102, 112, 1500, 2

 182, 187, 195: 224, 242, 253, 217, 260,664 --- םביסאפו 4

 2. =ביבשהו == סנו יהיו - - - - דמעו ;, 2. ה =--
 תתפ :-- ךרד הפצמ 7ס. | שיאה -- ה .93.114,134.174--ה
 קמחס א 99. היחי -- היה 30. | ול --וב ףָג.- = ביר -- ביר
 טפשמו 149. לא אובל ₪0ק.2ג8: 173. | אבל 4, 30 93: 14

.+ ,264 ,260 ,257 ,253 ,240 ,246 ,224 ,174 ,158 ,154 ,160 

 וילא , 128 -- ךלמה לא 70.  רמאיו ג*-- וילא רמאיו 6.
 ךידבע - \

 3. וילא ר 2.2: ז12. רילא , 20.  םכלשבא זנ4.  ךרבד
 70,102,158,174, 257, 260, 262, 264, 271,282, 4 םביבוט

 --ו,190 158,172. - םכיחכנו -- םכיחבונו 113 -- םכיחוכנו

 70. 89, 03, 112, 174, 182, 240, 253, עמושו 89, 2

 ג תאמ -- תאָמ ₪בכיחכנ 4.

 4. 00. [טק.14 175. - רמאיו -- וילא רמאיו 30,154, 4.
 יניזנישי 154 ---- ינמישי 2. 10, 82, 85:03: 06, 112, 114,190 %

1 ,2602 ,260 ,27 ,254 ,2%3 ,252 ,240 ,224 ,210 ,182 ,178 ,174 

 קוגתס 15% == ינבישי קזגתס 70 == ןנמישי 84. | טפוש 2



 64 7 אט

 בק חלפה בירב שעה .לכו .לודג לוקה םכובוב
 תא ךרד ינפ לע שירבע שעה לכו ןורדק לחנב

 ףתא :שכיולה ילכו! קודצ שפג קדנהו ': + רבדמה 4
 ןורא תא וקציו שיהלאה תירב ןורא תא םשיאשנ
 רובעל שעה לכ שת דע רתיבא לעיו שפיהלאה

 ןורא תא בשה קודצל ךלמה רמאיו + ריעה ןמ 5
 ינבשהו הוהי יניעב ןח אצמא םכא ריעה שכיהלאה

 יתצפח אל רמאי הכ םכאו :והונ תאו ותא ינארהו 6

 רמאיו :ויניעב בוט רשאכ יל קדשעי יננה ךב 7
 ריעה הבש התא האורה ןהכה קודצ ירא ךלמה
 ינש רתיבא ןב ןתנוהיו ךנב ץעמיחאו םשכולשב

 זרורבעב המהמתמ יכנא ואר : שכתא סככינב 8
 בשיו :יל דיגהל םפכמעמ רבד אוב דע רבדמה 29

 ובשיו פכלשורי םכיהלאה ןורא תא רתיבאו קודצ

 הכובו הלע םכיתיזה קרלעמב הלע דודו ! שש 0

 רשא שעה לכו ףחי ךלוה אוהו יופח ול שארו

 דודו !קדכבו קדלע ולעו ושאר שיא ופח ותא ז

 שכולשבא סע םשירשקב 'לפתיחא רמאל דיגה

 : קדוהי לפתיחא תרצע תא אנ לכס דוד רמאיו

 עכש קדוחתשי רשא שארה דע תצב דוד 'היו 2

0 

 ערש ך

 246.  םבירבע 1%-- םכירבוע 112,113, 254, 257, .

 תכיר ךלמהו ,\ 84, 96, 224, 25; 257,260.  ךלמה

 רבוע 3, 99, 10,112, 8 םכירבע 2"-- םכירבוע 2,

 113, 4 תא ,\ 4 70: 93, 144, 150, 174,182, 201,224, 6

 253: 257, 260 -- לא 6

 24. לכו ,224.  םםיולה -- םכיולנה 80. | ותא -- ותא רשא

 172, 187. 250, 253, 257, 260 -- וגז8. 406. רשא 246. | םכיאשונ

 113. ותא 1". 134. תרירב) 1,182.  =ביהלאה 1"-= הוהא

 70,112 -- םביהלאה הוהי 6. וקיציו 20, לס, 86, 89,

 םכיהלאה 2" -- שכיהלאה תריהב 174 --
 תוגזק. 300. תירב 246. | םכות 70,112,14,174,240. | רבעל

,7 ,224 ,154,182,187 ,150 4,,, ,4 .709 ,10 :2 

4 .2 ,20 2002 :257 :200253 

 2%. קודצ לא 15%. | הריעה 201. בא ,112. | ינבישהו

24 ,168,174 ,158 4 0 ,112 ,99 ,96 ,80 ,86 ,85 ,82 

 187, 224, 220, 227, 228,240,240, 21, 257, 260, 262, 264; קזונתס

 4 ותוא 96, תראו -- ו , 6 והוונ 4

 26. הכ , קפ. ! ךב == דודב 252, 2572602

 27. ריעח - - (7) - - רמאיו קנס 21 קודצ ,7.

 הכה 6 הארה 30, 70, 84, 85: 94, 4 4

.664 ,4 ,257,260 ,262 ,240 ,22% ,224 ,187,105 ,168,173,182 

 הבוש 40, 70. 90 93, ,1,,, 4, 182,224, 6

 228, 240, 261, 664 קצותוס 2 ; (סעז6 4 ץעמ יחאו 4

 ןתנהויו < 96 --' , 0. .

 2 המהמתמ -- המהתמ 174. | תררבעב 283 -- תוברעב 1

 246, 240, 250, 251, 251, 257, 271 4, 65 'ק ; קזנתס 4. אב

,240 ,946 ,224 ,182 ,174 :154 ,113 .99 93:96 :89 :30 :23 :4 
1 ,264 ,260 :2%7 

 29. םבלשורי -- םכלשורי לעיו לס -- םבילשורי 4
 30. הלע 1*-- הלוע 4 ז 54; 174: 187, 6.

 םביתיזה ; 99 -- םםיתזה 4,932, 1, 7

 172, 187, 210, 224, 246, 614-- ריעה 70.  הלע 2*-- הלוע 6

 93:112,113,174,246. -  הכבו 1, 3, 4, 23, 30, 70, 82, 1%

 94, ,+,,,, +, ץ,ץ+,,8 3 17

 210, 224, 240, 249, 253, 27, 260, 262, 271, 282,283. ול שארו

 -- ושארו 253, 257,260. שאארו 10. ול , 70-- אל קזנ וס 99.

 ךלוה אוהו -- ךלוהו 660 4. ךלוה -- ו 1, 2 2 23, 307,

.144 :134 ,102,114 ,101 ,9 ,94 ,90 ,8% :84 ,82 

,22 210 ,195 ,187 ,13,175,176,178,182 ,155,158,162 

 249: 254, 270, 100 '1.. לכו -- ו 1595. ותא רשא ,
 רשא , 96. | ופח -- יופח 150, 174, 257 -- ףחי 0. ושאר -+
 ושאר תא 614. - הלע 3"-- לע 601, קזוםס 3. | הכבו --וכבו

 1 54 תוגזק. 182, 601 ; קעגתתס 4

 41. דודו -- דודלו 46 דיגה -- דגוה 4 לפותיחא

 70, 10, 154, 224, 240 7. םכירשוקב 3, 86, 3, 154, 4.

 םכע -- תא 280. | םבלשבא 84. | לכס -- כ ₪0ק.זג 108-
 למס קזוחוס ףפ -- כ טק. 8 זרא 1, 257, 260,

 לפותיחא 70, 13; 150, 154, 240,
7 

5 4 .. 

, 174,182, 2241, 4. 

 | 7.27 זז

 הטילפ ונל היהה אל יכ החרבנו ומוק שכלשוריב
 ונגשהו רהמי ןפ תרכלל ורהמ שכלשבא ינפמ
 ! ברח יפל ריעה קדכהו הערה תא ונילע חידהו
 ז < רחבי רשא 'לככ ךלמה לא ךלמה ידבע ורמאיו
 16 ותיב לכו ךלמה אציו ! ךידבע הנה ךלמה ינדא
 פכישגלפ םכישנ רשע תרא ךלמה בזעיו וילגרב
 17 וילגרב שעה לכו ךלטה תצציו | תריבה רמשל
 18 לע שירבע וידבע ילכו ! קחרמה ריב ודמעיו
 שש זיתגה לכו יתלפה ילכו יתרכה'לרכו ודי
 ינפ לע זכירבע תגמ ולגרב ואב רשא שיא תואמ
 19 ךלת המל יתגה יתא לא ךלמה רמאיו : ךלמה
 ירכנ יכ ךלמה שכע בשו בוש ונתא זדתא כג
 50 ךאוב לומה + ךמוקמל קרתא קדלג שכגו קדתא
 רשא לרע ךלוה ינאו תרכלל ונמע ךעונא זכויהו
 ! תמאו דסח ךמע ךיחא תא בשהו בוש ךלוה ינא
 21 ינדא יחו קדוהי יח רמאיו ךלמה תרא יתא ןעיו
 =  ךלמה ינדא סכש היהי רשא סכוקמב פא יכ ךלמה
 ! ךדבע קדיהי שכש יכ םייחל כא רומל שא
 22 יתגה יתא רבעיו רבעו ךל יתא לא דוד רמאיו

 93 ץראה לכו :ותא רשא ףטה כו וישנא לכו

 ל יא [ 2.1

 11. אביו -- יהיו 150. | דוד לא ריגמה -- ריגמזה שיאל 6.
 שיא , 4 -- שנא 22%. | ירחא ,187. | םכלשבא 4.

 14. וידבע -- םכעה 227. | ותא , 70. | םםילשוריב 96,158 6
 ומק דס, ,,0- ל 17. הטלפ 22: 2 7 99: 195: 52

 261: 257,260. | םבולשבא 1, 2. 3; 30; 70, 82, 84, 80, 6%
 ףֶפ 101, 112, 114, 158, 168, 172, 173: 174,176

 252, 203: 207, 260, 262, 282, 614, 664 ; קזותנס 128 ; +076 4

 ונגישהו 20, 52, 8, ף0, 06, 101, 12, ,+,ָ,,,, 2

 210, 224, 240, 23. 254, 257, 260, 264, 604. | ריעה -- ה , 76--

 ריעה תא 155. 174, 249, 2%0, 271 4 -- ר'ע תא 1.

 15. ידבע -- ידבענ סב. -  ךלמה לא , 84. | לככב -- לכ 249 =
 לבב 6 ז 54 168, 257, 4. רחפייינדה ₪ זס. ירבו |

 ףךלמה 113."2. | ךדבע קס 80, 130, 182, 187, 263, 267, 260 4.
 16. ותיב -- םכעה 174. = בוער 1:2. | תא ךלמה תא ו.
 ךלמה 2"-- ותיב לכו ךלמה 178. | תא , 184. | םכישנ ,6.
 [-בישבליפ 2, 3, 21: 70: 82, 84, 03: 99, 112, 154, 174, 176. 52

 182, 210, 246, 2%2,270,288,601,614 3 קזנמס 168 ; (סזל5

 המשל 112, 216,257. | 16/17. ללגרב -- (דנ ) - - םזעיו , 6.
 17. םבעה -- רשא םכעה 2%0 -- וידבע 253, 2%7, 260 -- ותיב

 58 קחרמה קופוס קוחרמ 76.
 18. בירבע 1% 66 27-- םםירבוע

 יתרכה לס -- יתרכה פה 23 -- יתירכה 260,264.  יתלפה לכו --
 יתלפהו 14. | יתלפה --יתילפה 150.  םביתיגה 4

 שיא , 1897, 0-4. וילגרב 40, 70, )3, 155, 160, 187, 108, 201
 תגגז5. -- וולגרב 4 לע 2"-- תא 4

 19. יתא , לס --יתיא 150. *יתגה -- ה , 70 -- תיגה 150 4

 ונתא -- ונמע 22, 70, 82, 158, 174, 187, 246, 240, 20, 2533 7;

 260, 264, 614 -- 0.145 168,172. בוש -- בושו 172. | הלוג

 22, 84,101,140,150 174, 224, 240,246: קתמס 82. | ךמוקמל

 יתרכה -- םנעה

 --ו 2: 30113, 144, 155 -- ךימוקמל 158 -- ךמוקממ 2532 74
200 4. 

 20. ךאב 2: 4, 30, 80, 101,112, 160,1%5,176, 192 זז

 224, 252; 257, 260, 264- | ךעינא 1, 4 7
4 ,1 204,271 ,200 .257 ,203 ,281 ,280 ,240,240 .227 ,224 1% 

 659 ק : קזומוס 155 (סז6 158 -- א ₪גק.146 09. | ונמע תכלל ₪

 159. | ךלוה :7- ,  6% רשא לע -- רשאל 253, 7,
 260. ינא ,ז78. | ךלוה 27--1. 3.30 94.96. 150,155. תא

 -- תא ךילא .
 תא 1" 218 128 -- לא 80, 262. יח רמאיו - 21. יתיא 1

 תא יה 96.  הוהי -- ינדא 70, 102 -- הוהי ינדא 40. | ינדא , 0

 = ינדא- ךשפנ 250. | .םבא ד" = 30, 287. 271, ב, 659 קש. | 8 2"
 =- םכאו 4 כא 3- -- םבאו 50 כ 27 -

 ךידבע 4

 22. רוד , 240.  יתא 1"-- יתגה יתא 7ס -- יתיא 180. | רובעו

 112, 150,154, 174,224, רובעיו 174. - יתא 2"-- יתיא

 14 יתגה \ 224 -- 'תיגה ףטה -- םםעה 4

 23. םביבב 2, 4, 23, 40, 82, 84 55:
 176,182,1פ, 210 240.  ל'ק -- לוקב 190, 174, 281 -- 'כב



6242. 1. 

 אבצל ךלמה רמאיו :יבא תוכלממ תרא לארשי 4
 תוב'צ .רמאיו רשביפמל רשא "לכ ךל זרנה

 אבו = : ךלמה ינדא ךיניעב ןח אצמא יתיוחתשה 5
 אצוי שיא ששמ קדנהו םשכירוחב דע דוד ךלמה

 אצי ארג ןב יעמש ומשו לואש זריב תרחפשממ
 לכ תאו דוד תא םכינבאב לקסיו : ללקמו אוצי 6

 ונימימ שכירבגה לכו שכעה לכו דוד ךלמה ידבע
 ד שיא אצ אצ וללקב יעמש רמא הכו ! ולאמשמו

 לכ ץדוהי ךילע בישה | + לעילבה שיאו םכימדה 8
 תא הוהי ןתיו ותחת תכלמ רשא לואש תיב ימד

 שיא יכ ךתערב ךנהו ךנב םשכולשבא דיב הכולמה

 ךלמה לא היורצ ןב ישיבא רמאוו !התא שכימד 0

 ךלמה ינדא תרא קרזה תמה בלכה 'ללקי זרמל
 ךלמה רמאיו :ושאר זרא קריסאו אנ הרבעא 0

 רמא הוהי יכו ללקי יכ היורצ ינב שכלו יל המ

 ! ןכ קדתישע עודמ רמאי ימו דוד זרא ללק ול

 ינב קדנה וידבע לכ ראו ישיבא לא דוד רמאיו 1

 ןב התע יכ ףאו ישפנ תא שקבמ יעממ אצי רשא

 ילוא :קדוהי ול רמא יכ ללקיו ול וחנה ינימיה 2

 תחת הבוט יל קדוהי בישהו ינועב קדוהי קדארי

 0 .ךרדב וישנאו דוד ךליו : הזה ויה יתללק 3

 6.2 א, 2 6 .11

 ותנתכ עורק יכראה ישוח ותארקל הנהו וכיהלאל
 41 תרבע זכא דוד ול רמאיו ! ושאר לע קרמדאו
 34 תרמאו בושת ריעה םכאו !אשמל ילע תיהו יתא
 ךיבא דבע קדיהא ךלמה ינא ךדבע זםכולשבאל
 תצע תא יל התרפהו ךדבע ינאו התעו זאמ ינאו
 35 זפינהכה רתיבאו קודצ שכש ךמע אולהו : לפתיחא
 דיגת ךלמה תיבמ עמשת רשא רבדה *רכ היהו
 46 ינש שכמע שכש הנה : םינהבה רתיבאלו קודצל
 קכתחלשו רתיבאל ןתנוהיו קודצל ץעמיחא םכהינב
 37 ישוח אביו .: ועמשת רשא רבד 'לכ ילא זכדיב
 : סכלשורי אובי שכולשבאו ריעה דוד הער

2 

2. 

 ז תשביפמ רענ אביצ הנהו שארהמ טעמ רבע דודו
 זכיתאמ סכהילעו שכישבח טכירמח דמצו ותארקל

 2 רמאיו : ן" לבנו ץיק האמו םיקומצ האמו שחל
 תוב'צ רמא'ו ךל .קדלא זדמ תוביצ ללא ךלמה
 ץקהו שכחלהלו בכרל ךלמה תריבל םכירומחה
 4 רמאיו :רבדמב ףעיה תותשל ןייהו טכירענה לוכאל
 ךלמה לא תצביצ רמאיו ךינדא ןב קדיאו ךלמה

 תיב יל ובישי כויה רמא יכ סכלשוריב בשוי הנה

 ד ג גז ₪ תא.

 יבא תיב 6. 3: 4. אבצל - - יבא ,

 4. אביצל 1, 4, 30, 70 1, 4 7

 ז 58, 174, 2 187,210, 224, 257: 260, 262,

 270,271, 282,281,614; (סת6 2. לכ--לכ תא 30. | תשביפמל

 --'.15+47- ת ,101 -- תשוביפמל 174 -- ץצומס תשביפמב 6

 -- ב 0.85 114 -- תשבפימל 96. | הביצ 30. | יתוחתשה 1,

 99. 224- | ינדא ךיניעב -- יניעב 650 2. = ינודא 4.

 5. דוד 154 -- דודו קתס 93. | דע 06 םע 4

 94. שיא -'.90. | אצוי -- ו \ 1,150 -- איצו

 -- שיא 27 אצוי 70, 172,178, 4.

.0 ,253 ,262 ,246 ,240 ,224 ,174 

 6. םסינבאב , 0. | דוח 2", 174. לכו 2", לס,

 תכירוביגה 70. 93; 257, 260 -- םירובגה 1. 2, 3, 23, 30, 6, 1

 102,112,113,149,154:155,174:246,2%0,2%2: 253,614: עתומס

4 

 < 7.-הכו קנננמס לכו 4. וללקב . 1

 8. ךילע הוהי < 96, 199. ותחת , וסז -- ויתחת 1, 5 5 4,

> 560 ,24 ,246 ,242 ,240 ,227 ,224,226 ,93,112,150,174,176,185 

 251; 253: 257, 260, 262, 264, 271 4. 6%)'ק: קזנמס 6%

 171. | םםלשבא 84,182.  ךנהו קומט הנהו 84. | שבימד --
 םכומד 4 התא , 9-

 9. הירא 102156. | לא
 הזה , 79 4 תרא -- לא 4

 10. הירצ 1, 22 23, 82, 04, ,,,,,,, 2

 175: 182. 246, 262, 262,271, 282,284, 1'288., 300 '1 ; קזותוס סע

 134,168 ג 066 100. יב -- הכ 6 240, 250, 261, 271

 282,6%9'ק -- וכ 182 -- ' טק. 4 יכו ==- ל א

 173: 198 246, 260, 261,270, 271 4, 282, 659 'ק -- כא 176 -

 הכו 154. = ללק -- ללקל ף0 -- וללקי 198. | ימו --ו . 1% --'.
 91. .רמאי -- ול רמאי 182. | תישע 30, 94, ,

.0 ,257 :253 :174,178 
 זז. לא ;1ז2. לאו קננתס לעו 130. הנה -- הנהו 7.

 אצי ; 4. | תרא . 30.  ףאו קזומס ףא 82.  יכ :", 84.  ינמיה

 251. | וחינה 2, 1, 22, 10, 70, 82 4 1 4

0 ,267 ,2%3 ,252 ,224 ,1% ,182 ,154,155,158.174,176,178 
 264: קזותס 128, 4 ול 1%-- יכ ול 0.

 12. ילואו לס. = ינועב -- ו , 4, 198, 282 -- יעב
2 .271 ,270 ,260 ,257 ,2523 :251 0 ,240 ,246 ,240 :195 ,178 

 659 'ק : קזומס 113,128 ; סו 89 -- וניעב 86, 155, 22% -- "ינעב
 150,224, 684 'ת. | הוהי יל ₪ 70. | הוהי 2", 176. | ותללק 5
9 ,112 ,101 ,90 ,94 ,93 ,90 ,89 ,86 ,85 ,84 ,82 ,67 ;30 :3 :2 

 םכירחב

 תיב , 6
 אוצל =ד 1 5%

 המל , לג -- המלו 0.

128,150,154,155, 158,160, 168, 171, 174, 175,178,182,187, 

12 ,260 ,24 ,246 ,242 ,227 ,220 ,22% ,224 ,210 ,201 ,195,198 
,286 ,284 ,2834 ,282 ,270 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ;2% :252 

 400, 601, 614, 659'ק, 664: קנומוס 100

 42. םכיחלאל -- םביהלאל רדל ג0 -- הוהיל 76, 154 -- הוהיל
 םכיהלאל 8%.  ישח 7ס.  יכראה -- יבראה 112. עוחק --

 223. יתוא 6- תייהו 3: 22, 10, 70, 84, 86, 03, 94: 90 1%
5% 226 ,22% .224 ,210 ,201 ,150,154:173:174:175,176,182 

 251, 253: 257, 260, 264, 282, 28, 614; קזותוס 2. ילע - ע

 140 3,128 --' 91 - לע יל

 34. םבלשבאל 176. | היהא , 224. = ינאו 1%-- )ו , 150 -- 'נא)
 דבע 250. נאו ---- דבע ,182. | התעו --ו ,174. | ינאו 2"
 - תררפהו 1,30,70, 82, 80, 80, 94, 154: 195: 29

 240, 253. 257, 260, 6643 1סזו6 128. | לפותיחא
 240, 2%7, 260, 264 -- לפת יחא -

 35. אלהו 1.2, 30, 70, 82; 03: 96.1,
-614 ,200 ,257 ,253 ,252 .250 .249 ,246 ,240 ,224 ,187 ,182 ,174 

 קודצ -- ו , 178. = םכינהכה -- םכינכה 94, 249 -- ןהכה 224-

 רבדה , 3. 1-ריבמ --: ראב 2 דיגת -- ודיגת 99.

 קודצל , 3- :
 346. הנהו 10, 96, 154, 158, 182, 201, 224, 240, 267, 0.

 ןתנוהיו -- ןתנוהיז אלו 158. | םכתחלשו -- םכ , 101. | רבד -
 רבדה ף3, 200: ןזוממס 3.

 37. שח קס. העיר 112.  ריעהאא 04.  םבלשבאו
 102,128,114,172: 178,195: 253: 288, 669%. אוז -- אב 0

 --ו. 24+ 70, 82, 86, 80, 6, 0, ,,,, 2

11. 182,187,195, 224, 240, 246, 253, - 

 257: 200, 614 םםילשורי 6.

 1. םכירומח 23, 70, 86, 80, 93, 4, 101, ,7ָ

 182,250. | םבישובה 3, 22, 9 6 93,112,114, 160.54, 9

 174 195: 240: 240, 253, 257, 200, 262 ; ננתס 4 םבהילעו

 --16140  האמו םכיקומצ , 96,182. | םביקמצ 2, 22, 21
 82, 54, 94 210: 224, 240. 251, 27, 200, 614: קזנתס 4

 2. אביצל 84. | אביצ 1"-- הביצ 86. | רמאיו 2" 18 9.
 אביצ 2'--' 102-- הביצ 86. | םכורומחה -- םכירומחה תא 4

,99 ,150 ,128 ,96 ,94 ,80 :85 :84 :82 ,30 = ! -- 

1 ,2892 ,270 ,264 ,260 ,2%7 ,253 ,240 ,242 ,224 ,178,182 

 בכהל , 158 -- בופרל 150, 174, 226, 264.  םכחלהלו -- םכחלהו
 2,70,112,150,168,171נ 174,176, 226,240, 2 7

 200 204 270, 271 43, 614, 659 'ק. ץייקהו 4 לכאל 4

72 ,158,168,176,92 ,155 ,154 14 2 94 ,84 .82 ,20 

:270 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,207 ,2%2 ,252 ,224,240 ,210 ,195 

 282, 281, 284, םבורענהח ,\, 2. תתשל "2 6.

 ףעיה רבדמב < 4.

 3. היאו - -ו , 150. | הביצ 86. | הנה -- הנחו 168. | בשיף,

.7 ,263 .240 ,224 ,176 ,158 ,154 ,96,102 :94 ,86 :4 

 שבילשוריב 96. = רמא םכויה < ץס: = רמא ,100. | ובשי

 614 תיב -- ינב 40, 6:4. | תכלממ 168, קונוס 4. | יבא -
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 טכינש אנ קדרחבא שכלשבא לא לפתיחא רמאיו 1
 דוד ירחא הדפדראו קדמוקאו שיא ףלא רשע

 םכידי קדפרו עג) תוהו וילע תוובאו + קדללה 2
 יתיכהו ותא רשא שעה לכ סנו ותא יתדרחהו

 בושכ ךילא שעה לכ הבישאו :וודבל ךלמה תא 3
 קריהי שעה לכ שקבמ קדתא רשא שיאה לכה

 לכ יניעבו םשכלשבא יניעב רבדה רשייו : שםולש 4
 ישוחל סכג אנ ארק סכולשבא רמאיו : לארשי ינקז

 ישוח אבו : אוה כג ויפב המ העמשנו יכראה

 רבדכ רמאל וילא םכולשבא רמאיו שכולשבא לא

 ןיא שמא ורבד תרא קרשענה לפתיחא רבד הזה
 הבוט אל שכולשבא לא ישוח רמאיו ! רבד התא

 רמאיו : תאזה םשכעפב לפהיחא ץעי רשא הצעה

 זכירבג יכ וישנא תאו ךיבא תא תעדי התא ישוח

 ךיבאו הדשב לוכש בודכ המה שפנ ירמו קדמה

 "עת ינו

00 4 

 מ 6 יז א

 רשא , לס. לאשי רשאכ טק. ז48 2. - רשאכ -- רשאב 2.
 לאשי טק. 146 130 -- שיא לאשי 7

9 660 ,614 ,4 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ,240 ,220 ,224 

 659 'ק ג !סע6 3,171 -- אאא לאשי 5.

 םכיהלאה -- הוהי 1. .ןכ ,182. | לב -- לע 158. = לפותיחא 70,

 96. 224, םכולשבאל 1: 2, 3, 4 22: 10, 70, 82, 84, 5%, 8,

,187 ,101,114,134,150,158,174,176,182 ,99 ,96 :93 99 

 224: 253, 257, 200, 270, 270, 282, 283, 284,286, 614 ; תזותגס 8

 -- םכולשבא לא 6. :

 ה

 הצרב יהב זמ 6

 . לפותיחא 70, 96,156, 224. | םבולשבאל 20. 9 4.
 א 2: 3, 4, 22, 70, 82, 86, 90, 90. 06, ףֶס, 1ס: 4
2% ,2 .246 ,210 ,172,174,187 ,168 ,155,158 ,150 ,114 ,130 

 254, 257, 262, 270, 271, 282, 283, 284, 286 ; ומס 4

 המוקאו 58-70. | הפדראו -- הפדדאו 84. = דוד, 201. | הלילה
 -- הלילה לכ 4

 2. אבאו 30, 80,096, 113, 158,174, 182, 224, ₪ 27%

 260, 264, 614 -- האובאו קס. | וילע -- ץלא 158. | ותא 1"----

 ותוא 70. | לכ סנו -- לכו 96. | סנו --םכגו 174: קנבס 1
 1סז6 70,128.155. | יתיכהו --יתבהו 1, 4, 30 7%

 171,174, 201, 224, 251, 257, 260, 286, 614 -- 1-ריכהו 3
 יתיכיהו 154. -- תי טק. עא 4

 3. הבושאו 85. | לכ 1%-- לא 85. | לכה -- ה ,%
 שיאה -- ה \ לכ 2%--לכו לכו 1 0 -- לכו 93: 154. 201, 240

 240 -בולש -- םכולשב 10 -- םבולשל 9

 4. רשיו 70, 93, 190. 174: 292, 257, 200 41. םכולשבא 32

 422. 30, 70 80, 90, 93, 906, 99, 112, 134, 130:155.158,ק
 176 ₪ 187, 210, 224, 240, 252, 253, 257, 260, 282, 283 ; קזנזתס

 20 .154.168.173. -ינקז , 224, 1:

 5% 8 102,182,8%. - שכב ז", 1,168,

 רש ה 5

 6. םכלשבצא 4

 העמשנו

 וילא םכולשבא רמאיו ₪ רמאיו וילא
 םכולשבא 257. םפולשבא רמאיו , 84. | שכולשבא 27-- ו ,
 182.  רמאל | 242, 2%. | רבדכ קזואוס רבדב סֶפ. לפתהא 6
 260, 264 -- לפותיחא 70, 96, 224, 2%0, 28. ורבד -- וירבד 3.

 כא -- םכאו 22 30, 70, 112, 155, 182, 201, 22%, 226, 227,

 257, 260, 614: קוומס 168. | ןיא , 0

 7. ישח לס. | םכלשבא 102,150; קומס 128. | הציעה
 לפותיחא 70, 96,180

 8. ישוח , זז. התא --ה \ 93. | תאו -- ו 614. | םכירובג

 זו 3 30 70 84, 86, 80, 93,112,150,174,264. המה 2", 1.

 בוחכ -- ) \ 1, 23, 67, 70, 82, 8%, 86, 90, סב, 94, ף, 100, זז

 128,1ו30,134,139: 144, 154,155, 172, 176,178,17%, 262,
 27ו 4.  הדשב ץווחמס הדשה ף9. | אלו--ו , 5

 9. התע -- התא 8. זרחאב -- תרחאכ 150, קזוחס ז 4

 רחאב -- חרחאכ 158 -- תרחאב 2, 4, 22, 5 " ,4 8

 187: 240, 257: 260, 270, 271 4, 288, 400 ; קזוהס 4

 תרמוקמה -- ו \ 154: 173; 195 -- תומוקמה 3, 70, 84, 86, 89 2

 7 ו 11 84 6

 לקסיו ללקיו ךולה ותמעל רהה עלצב ךלה יעמשו
 14 לכו ךלמה אביו : רפעב רפעו ותמעל זכינבאב
 1% םולשבאו :סכש שפניו סכיפיע ותא רשא שעה

 לפתיחאו םכלשורי ואב לרארשי שיא םעה רכו
 16 לא דוד הער יבראה ישוח אב רשאכ יהיו :ותא
 ךלמה יחי שכולשבא כא ישוח רטאיו םכולשבא
 17 ךדסח הז ישוח לא סכולשבא רמאיו : ךלמה יחי
 18 רמאיו !ךער עזרא זרכלה אל קדמל ךער זרא
 םכעהו הוהי רחב רשא יכ אל שכלשבא לא ישוח
 : בשא ותאו קריהא תל לארשי שיא לכו ?דזה
 19 רשאכ ונב ינפל קצולה דבעא ינא ימל תרינשהו

 20 רמאיו |: ךינפל קדיהא ןכ ךיבא ינפל יתדבע
 קדמ קדצע שכל ובה ירפתיחא ללא סכולשבא
 21 לא אוב סכלשבא לא 'לפתיחא רמאיו + קרשענ
 לכ עמשו תיבה רומשל חינה רשא ךיבא ישגלפ
 רשא לכ ידי וקזחו ךיבא תא תשאבנ יכ לארשי
 22 קובו גגה לע להאה שולשבאל וטיו : ךתא
 : ללארשי לכ יניעל ויבא ישגלפ לרא טכולשבא
 23 רשאכ עכהה םכימיב ץעי רשא לפתיחא תרצעו

 צ בג < ע

 13. וישנאו -- ישיבאו 26 0  םט!!, ג(. 2, 3, 70 62

2, ,1 ,11 ,112 ,102 ,100 ,99 :96 :94 :93 :90 :80 
201,210 ,108 ,15%6:171,173:174,176,187,195 ,144,150 

.4 ;1001 ,286 ,284 ,293 ,282 ,279 :277 ,271 ,270 200 :27 

 ךלוה 70, 3, 112, 113, 139, 174, 240 -- ךולה 19%. - ותמעל ו"
 -- ותמעל הזמ 253, 257, 260, 264 -- ותארקל 250 -- ותמועל 2
 ל 26+ --יר 7- ותומעל - = - ףולה 224 ךולה -

 ב 23: 70: 06, 100, 144, 154,158, 7 1952

 - 249, 250, 252: 251: 7: 200 6 614.0 ללֶקיו קזנפוס ללקב

 100 -- לקסיו קצנעגס 4. ותמעל 2" טק. 4 171 -- ותמועל

 ף3,112,111, 1- פעב -- רפאב 7.

 14. םביפייע 93: 149: 150. 154, 224, 0-
 ז%. םבלשבאו :28. | לכו 253.  םבעה -- רשא --עה

 לארשי שיא --ותא רשא - ואב -- יכראה ישוח זאב

 םבילשורי 70, 96. = לפתיחאו -- * , 18 -- לפותיחאו 70, 96
 174, 224, 240 0 ותא -- ומע 7ס, 176 14.

 26. העיר -ז 2. םבולשבא 1" ו 84,178. - - - רמאו

 =בולשבא , קס, 182. = ךלמה יחי 2 .. 4
 17. ךער - - - המל , המל , 70 -- המלו 7 2
 2%7, 260. אל ,197. | ךער 2"--ר ת.ז 100 -- ךער 224.
 18. םכולשבא 1, 2: 3, 4: 70, 82, 86, 80, 00, 93: 94.99, זס

 זס2,112,112,150,1ףמ, 158,168, 174, 176,178,

 210, 224, 262, 251: 257, 260, 262, 270, 282, 28, 614. אל ,8

 -- אל שכול 187. | רשא ₪ק.18. 15%. | רחב -- רחבי
 לארשי , 154. אל -- ול 1, 10, 80,150, 14, 226, 249 250, 1

 252: 257: 260, 270, 614, 659 7 ; קזנתס 2. | היהא -- היהיהא 3

 -- היהי קזנתוס +.

 19. תנשחו קס. | ינא , 96. | דובעא 1,776

 182, 260, 262 -- רובעא 7. אלה 2, 4, 30, 82, 85,

0% :249 ,246 ,224 ,187 ,182 ,174 .172 158 ,154 ,113,150 .99 

 262,253, 257. 260, 262, 264, 271, 27,282, 284, 286. | יתרכע

 -- תרבע 210. | ינפל 27-- תא 96,201,224. ]כ קוס יכ 2
 20. םבלשבא 84. | לפתחא 4, 260, 264 -- לפותיחא 4, 70.

 150,182,224. - ובה -- המל 4.
 21. לפותיחא 70, 96, 150, 224. -- * ,\ 4, 260 4. םכולשבא

9 ,ָ;, ;99 :96 ,93 :90 ,80 ,86 ,82 ,70 ,10 ,4 ,2 :2 ,1 

 176 179, 197, 253: 2%7, 200, 282, 281, 286, 614. אב 1 22

,1 ,101 :9 ,96 .90 ,85 840 

0% ,27 .251 ,250 ,240 ,246 ,242 ,240 ,182 ,179 ,175 ,174 ,172 

 264, 288 1. ישגליפ 84, 85, 93: 96. 2
 176, 182,210, 2. רמשל 1, 2, 2, 23, 30, 70, 82, 84,

7 :253 ,224 ,182 ,176,178 144,154.1742 ,128 ,112 ,101,102 

 260, 264, 614; קענתוס 1 % תיבה 0. ךיבא תא -- ךיבאב

 182. רא 4 96 -- ךא 89. יד ,69-

 22. לחאה קצוגהס להאל 93- לע םחותס דע 4 םכלשבא

 114. לא ,ףב- 'שגליפ 2,23,70, 82, 84, 989,
 174. 176,182, 270 ; קענתס

 23. לפתיחא ,, 182 --' \ 4 -- ?פותיחא 70, 96, 150, 22,
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 דודל ודיגהו קדרהמ וחלש התעו : ינא י'תצעי 6

 רובע שגו רבדמה תורבעב הלילה ןלת לא רמאל

 !: ותא רשא שעה 'לכלו ךלמל עלבי ןפ רובעת
 קדכלהו רגר ןיעב פידמע ץעמיחאו ןתנוהיו ז7

 ךלמל ודיגהו וכלי שהו שהל הדיגהו הדחפשה
 אריו ! הריעה אוםל תוארהל ולכו אל יכ דוד 8

 קררהמ םכהינש וכליו שכלשבאל דגיו רענ םתא
 ורצחב ראב ולו שכירחבב שיא זריב ללא ואביו

 ךסמה תרא שרפתו קדשאה חקתו ! שש ודריו 0
 עדונ פלו זרופרה וילע חטשתו ראבה ינפ לע

 התיבה השאה לא םכולשבא ידבע ואבו :רבד 0
 השאה םשכהל רמאתו ןתנוהיו ץעמיחא היא ורמאיו
 ובשיו .ואצמ גלו ושקביו ימה לכימ ורבע

 וכליו ראבהמ ולעיו שכתכל ירחא יהיו : סכלשורי 1
 ורבעו ומוק דוד לא ורמאיו דוד ךלמל ודגיו

 ! לפתיחא םככילע ץעי הככ יכ שכימה תא הרהמ
 ןדריה תא ורבעיו ותא רשא שעה לכו דוד סכקיו 2

 רבע אל רשא רדענ אל דחא דע רקבה רוא דע
 ותצע התשענ אל יכ האר לפתיחאו : ןדריה תא 1

 וריע לא ותיב לא ךליו קיו רומחה תא שבחיו

 5 סלע 1-0: א

,229 ,226 ,224 ,210 ,105 ,182 (174,176 155:160,162,168 

,92,281 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 ,251 ;251 :250 ,249 ,246 242% 

 288, 00 1, 601, 614, 659 'ק ; קזומס 09. רבע 0 ו

 158,176,182, 224, 253,257, 260, 262,264,270. ץלבי ןפ רובעה

 1טק. 4- 4 רבעת 23: 30: 85: 94:96, 113, 114, 34,

.4 ,262 ,260 ,267 ,263 ,242 ,224 ,210 ,182 ,159,172,176 

 עלובי 93,112,1ף0. - ךלמל -- ךלמה טנג קווזחס 4.
 17. םכידמוע 70, 3, 112, 178, 240. 257.  לגר -- לגרה 96-=
 לינור 174 -- לגור 2 240, 262, 257, 200, 264. בנחל =

 2%0.. > ןכְלי םכהו \ 82.. יב, דוד ךלמל , ג 92. רק ₪ מ
 30, 94,150,154. - אובל ,וקז --ו . 30 96.

 187, 224, 240, 246, 240, 253, 2%7, 260, 264 -- אובלו 4.
 18. םכתוא 82, 80, 96, 112, 174, 178, 195, 246, 4.

 םכולשבאל 80, 90, 93: 906. 99, ָ,,,%

:28 ,282 ,264 ,260 ,257 ,2%3 ,252 ,224 ,187 ,182 ,174,176 

 קנומס 82 : [6(07 74. וכליו טק. *84- 4. שיא , 93 -- טק.

 םבירוחבב 1: 1; 4, 22, 10, 70, 82, 84, 8%, 86. 01

 101,102,112,1וָב, 114.130,114, 110, 144, 140: 150
6 210 ,105 ,187 ,182 ,158,162,168,172,174,175,176 

2 ,286 ,284 ,28 ,282 ,27 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 :257 :249 

 664: קננתס 2. הרב וריצחב 96 224,262. | בש |
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 19. שרפתו ₪5. 186 דג -- שורפתו 150 -- סרפתו

 תא \ 30, 96: 174.  'נפ --יפ 150,172,182,108, 277 תוגזפ. 09

 614, 650 5: קמתמס 40. | חטשתו 0:6 הטשתו 168. | וילע --
 ן טק. 35 93 -- תא +4 תופירה 22: 03, 96,150. 155, 4
 182, 187,224, 240, 246, 2%1, 252, 2%3, 2%7, 260, 204; קז!מגס 3

 -- תפירה 9-

 20. םבלשבא 260 -- םכולושבא 0.
 היא , 4

 ורמאיו -- רמאיו

 םכהל -- םכהילא 40 -- הל 224. | ורבע ,%.
 .לכימ -- לבימ תא 82, 154: 251: 27: 260, 264, 271 4, 283 ,%,

 -- תוגזק, 480. תא 224-- לכ ימ קזנתס 70. ושקביו , 7.

 -- ובושיו 113, 174,178 -- ואביו 8%. | םכילשורי 70, 6.
 21. ירחא , ,. ראבהמ -- ראבה ןמ 6. וריביו "ו

49 150 4, ,112 ,96 ,03 ,89 ,86 ,8% ,84 ,82 ,70 ,30 

,257 ,251 ,252 ,250 ,240 ,246 ,210 ,187 ,182 ,174 ,158 

 288 7 -- ואביו 149. | ורמאיו -- רמאיו ף-- | לא -- ךלמל 17
 ומק 224, 246. | ורבעו --ורבע 70. | הרהמ -- הרהמ תרא

 םכימה -- ןדריה 182. | םכבילע -- םכהילע 84, 6 1
 לפותיחא 96, 8.

 ובשיו

 22. רשא 1", 96. רקבה רוא דע ל 84. רבע , ₪.
 23. לפותיחאו 150. | אל יכ -- אלש 6%0 2. | רמחה 7.

 התשענ -- התצענ 253 -- ה , 171,257. םכקו 650 2. לא ול
 -- תא 172,182, ותיב - - - לא , לא 2"-- לאו 1

2 ,174 ,172 ,168 1 %.),, .56 ,80 ,86 ,10 ;22 

40 271 ,264 ,260 ,2%7 ,251 ,250 ,240 ,246 ,224 ,201 ,198 ,187 

 28 0, 288, 400, 601 ; קז1תס תרמיו , ןיבא --

 10166 ב 4

 65 3 א.

| 

 4 60 ג. 1. 11.
 9 ץרתע הנה : שעה תא ןילי אלו המחלמ שיא
 תמוקמה דחאב וא םיתחפה תחאב אבחנ אוה
 רטאו עמשה עמשו קדלחתב םשכהב ירפנכ קדיהו
 זס אוהו : םשפסלשבא ירחא רשא שב הפגמ התיה
 יכ סמ םמה היראה בלכ ובל רשא ליח ןב םג
 רשא ריח ינבו ךיבא רובג יכ ללארשי לרכ עדי
 נז לארשי לכ ךילע ףסאי ףסאה יתצעי יכ :ותא
 ברל שיה לע רשא לוחכ עבש ראב דעו ןדמ
 12 מוקמה תחאב וילא ונאבו : ברקב םכיכלה ךינפו
 סע לטה לפי רשאכ וילע ונחנו םשכש אצמנ רשא
 ותא רשא םכישנאה לכבו וב רתונ אלו המדאה
 14 לכ ואישהו ףסאי ריע לא שאו : דחא כג
 דע ותא ונבחסו םכילבח איהה ריעה לא לארשי
 14 מאיו ! רורצ שג שש אצמנ אל רשא דע לחנה
 ישוח תרצע קדבוט ללארשי שיא 'רכו וכולשבא
 רפהל קדוצ קדוהו 6  לפתיחא תצעמ יכראה
 קדוהי איבה רובעבל הבוטה לפתיחא תצע זרא
 1% קודצ לא ישוח רמאיו : הערה תא זכולשבא לא
 לפתיחא ץעי תאזכו תאזכ םינהכה רתיבא לאו
 זראזכו תראזכו לארשי ינקז זראו שלשבא זרא

7. 1 1 

,264 ,260 ,2%1 ,240 ,210 ,187 ,182 75, ,86 
 281 -- תומקמה 1, 2, 22, 400 102, 16 1% 224, 240, 2%72

 277, 6599. לופנב 8, 96, 240 -- לפנב 154, 987. | םבהב
 טופ 70 -- כבה ל 24 הליחתב 70, 257, 260 +. עמושה
 111,174, 240, 251, =בולשבא 1, 2, 20 4, 30, 70. 94 2
2 240 ,210 ,178,187 ,176 ,80 

 257, 260, 264, 28 : קזננתס .
 10. ןב ,1%0. | בלכ -- בלב לס, 257 5 סו 158. | היראה --
 הירא ףַג- | 'כ 1" 253. | עדו 86. ,,,,7%4 6
 197, 240, 246, 240, 250, 252, 253; 257, 260, 264. | ךיבא רובנ יכ

 ק.ז3 174. | רובג -- ליח רובג 96. | רשא --'שא 7.
 11. יתצעי -- יתעדי 250.  ףפאה -- ףסאה ע 96. = ךילע ,5%-
 דעו -1 4154. - םםיה -- םכיה תפש 4 93/96, 150 250 6

 ף4 - ₪418. 488. תפש 246. | ברל -- בורל ךינפל 96 - בורל
44 ,200 .7 :253 ,250 ,178 :174 ,158 ,154 , ,93 

 שביכלוה 70, 112, 113: 174, 240, 251, 253, 257, 260

 ברקב -- וברקב 5.
 12. ונאבו -- א 0.138 100. = וילא -- ךילא 171, 251 קזומס
 2 תרחאב קזנתס [רחאכ 158 -- דחאב 2

 246, 249, 250, 251, 614,659. | תומוקמה 2, 3, 84, 899 6
---- 264 ,253 ,240 ,210 ,182 ,175,176 ,158,174 ,112,113,154 
 זרומקמה 1, 82, 102,114,150,105,8%: 224, 257, 0. אצמנ
 םוג 111. - לופי ף6,112,154. לע --ינפ לע 7

 260. | רתונ --ו ;158.  םש-- דע
 13. ריע 187 -- ריעה 30. = איהה ריעה לא , 134. | לא 2%--

 לע 7- איהה , 240 -- אוהה 84, 8%, 56, ָ,ָ,

 172,176, 182,195: 7% 260, 262,271 ; קונתס 2 4

 ונבחסו -- םכבחסו 187. | ותא קנווס ותאו לס -<ותוא 112,

 2%0,264-- התא 154. דע 158.253."2. כבש טק. 4
 כג , 1 -- טק.

 14. םכלשבא ף4. שיא , 187. | הבוט , 240. | תצע , 614 --
 תציע ף6. 484 ס תט]1. (ק4ז. 2, 3, 84, 86, 83, 90 6

 1סו,102,112,112,114,128,130, 144,171, 172, 173,174

2 :279 ,277 ,271 ,270 ,260 ,257 ,253 ,210 ,201 ,198 ,187,195 
 281, 284, 286, סס 1, 614. | תא 1", 253. | לפותיחא 150, -

 הבטה 158,19%,8%. - רובעבל -- רובעל 18 -- רובעבל
 לא -- לע 150, 246, 253, 257, 262, 264, 271, 270, 282, 914

 400,614 -- רא 70, עומס 188. | םכולשבא 2"-- 1 4
 277 6ז גז. 289. - תרא , 1,134,140 -- לא 70,178. | הערה

 -- הערה 6.

 16. קודצל 174. | קודצא נס. = תאזכ -- תאזב 70. | תאזכו 2%
 128. | לפותיחא 150,182. - תרא -- לא 158. | םבולשבא 2,

 4, 22, 21, 10, 70. 84, 8%, 86, 890, 03, 96, ף, 101, 112, 119

 128, 150: 155: 172: 174 170,178, 182, 202/,187.22400252כ 2579

 260, 262, 264, 270, 282, 283; !סחו6 82,134. | לארשי ינקז תאו
 "82, פא תצעי .תאזכו 76, תאזכו 3% 30 -- 8%

 ז6. לא < אל ף3- | ןילת 7ס, קתותס 168. | תרוברעב < 2
4+ ,,,, .86 88 :70 :10 :21 23 
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 היהת יכ בוט התעו טכיפלא הרשע ונמכ התע יב
 רשא ךלמה שהילא רמאיו + ריזעל ריעמ ונל 4

 רעשה די לא ךלמה דמעיו השעא סככיניעב בטיי
 ךלמה וציו ! םיפלאלו תואמל ואצי שכשעה לכו 5

 יל טאל רמאל יתא תאו ישיבא תאו באוי זרא
 ךלמה תרוצב ועמש שעה לכו סכולשבאל רענל

 קכעה אציו : שכולשבא רבד לע שירשה לכ תא 6

 רעיב קרמחלמה יהתו ללארשי ץרארקל קרדשה

 דוד ידבע ינפל לארשי זכע זכש ופגעו ::םםירפא ל
 םכירשע אוהה זכויב הלודג קדפגמה שש יהתו

 לכ ינפ לע זרוצפנ המחלמה שכש יהתו ! ףלא 8
 ברחה הלכא רשאמ לכעב לכאל רעיה בריו ץראה

 דוד ידבע ינפל םשכולשבא תורקו +: אוהה וםויב 9

 ךבוש תחת דרפה אביו דרפה לע בכר כולשבאו

 םימשה ןיב ןתיו הלאב ושאר קזחיו הלודגה הלאה

 שיא אריו ! רבע ויתחת רשא דרפהו ץראה ןיבו 10

 זשכלשבא תא יתיאר הנה רמאיו באויל דגיו דחא

 הנהו ול דיגמה שיאל באו רטאיו :! הלאב יולת גנ

 תתל ילעו הצרא ושפש :ותיכה תל עודמו זריאר

 לא שיאה רמאיו + תחא הרגחו ףסכ הרשע ךל 2

 ת4ל ףסכ ףלא יפכ לע לרקש יכנא גלו באו

 ךלמה ;דוצ ונינזאב יכ ךלמה ןב לא ידי חלשא

5 6 1 

 3. אצת קתומס אצי 06 | םכא , 06. = סונ לס -- ו ב 5
1 100 ,94,99 :93 82.90 ,67 :23 

2670 2604 ,246 ,210 ,19% ,178 ,175 ,168,172 ,162 ,158 

 קוס דת כ טו סו = ללה בלו ל םכאו
 30, 240.  ותומי לס, 84, 2 154: 155,174, 0 5

 257,260 ; קוותס 111,168. | ונ"צה זז. | אל 3"--אלו 0

 187. = ומישי 27-- ומושי קס.  התע -- התא 187. | ונומב 2

 30 84: 01,128,154, 174,157, 252: 257, 260, 264; קוומס 5

 168.- הרשע -- תרשע 201, 224,614. = םביפלא -- םבימעפ 174.

 יכ בוט ₪ בוט יכ 96.  יכ 3". 70,168. | ריזעל --י , 5%

 171,182 -- רוזעל 2: 4 5 60 99, 112: 149, 6, 7

4 ,257 ,253 ,2%1 ,250 ,240 ,246 ,240 ,220 ,224 ,210 ,201 ,195 

 264, 271 8, 282, 614, 6059'ק: קעונתגס 1443 (סנ6 1.

 4. םבהילא -- םכהל 168 -י , 72 176,187, 2

 219; 257: 260, 264, 614. | רשא \ 84 -- םבא 187. | לא - לע
 150, 4 תרואמל - ו , +

 5. תרא -- לא 158. | תראו -- לאו 159. | תא --יתיא 0.

 םבולשבאל -- םכולשבא 4 -- ו , 176, 178 -- םבולשבאל. שבא 14
 -- םכולשבאלו קעגתס 15% -- ל 1% ₪ק.186 90. | תרווצב 5 0

 6 רבד לע , 6.

 6. לארשי [טק. 145 15%.  יהתו -- זמ. 488. םנש 4.
 המחלמה -- 48, 488. הקוח :

 = 7. ופגניו -- 5 טק- 134- 4 לארשי -- םכולשבא ידבע 7%

 הפגמה -- הפגמ 130, 210 -- המחלמה 174. | הלדנ 6
 ףלא 7.

 8. [רצפנ 4, 113, 168, 173, 174, 176, 226, 263, 287,260 60
 282 -- תצופנ 30, 85, 3,112,140, 150, 224, 240, 246, 240,

 251, 271 4, 614, 659'ק : קממתס ז. | ינפ לע -- ינפלמ 4.

 בריו -- הבריו 70. = לוכאל 2, 22. 86, 8 ף, 101,168,
 9. םבלשבא 128." דוד 101.  םבלשבאו 2. | בכור 1
 113. אביו -- לע אביו 187 -- אבתו 4 ךבוש -- ו , זס,

 174. | הלאה ,7ץס. | הלדגה 187, 249. | ושאר , 70 -- ושארב
 158... ןותויו ויתחת -- ' ;,

 זס. יתיאר טק. ז80 בס. | םכולשבא 2, 3, 30, 70 89: 3%

 96,99,112,113,128,150,18,168,174,178,182,187, ד

 257, 260, 264, 270, 282, 4. הלאב קזוחפס הלאכ 4

 :ז. ול 187. - הנהו--ו,70,187.  תריאר -- יתיאר -
 אל טק.18. 102. | םכש , 174 224. | הצרא , 6- .

 70. ךל 59 174. ףסכ ,96. | ,הרוגחו 30, 70" 9
.4 ,224 ,174 ,60 1 

 1 2. אלו -- אול 2, 74
 187, 224, 225, 226, 288 ; קזוזוחס 94 --- ולו 6 93,112 9

 249, 250, 251, 253, 257, 260, 264, 271 4, 659'ק. | לקוש %6
 וו2,113,174,2%0. ףסכ ,ו74. | אל -- אל 0,1%8(1-- אלא

 יִלַעו 0

 8 48 א.

1 
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 ! ויבא רבקב רבקיו תרמיו קנחיו ותיב ירא :וציו
 24 אוה ןדריה תא רבע סשכלשבאו המינחמ אב דודו
 2% שכלשבא םשכש אשמע תאו : ומע לארשי שיא לכו
 ארתי ומשו שיא ןב אשמעו אבצה לע באו תחת
 תרוחא שחנ זרב לגיבא לא אב רשא ילארשיה
 26 ץרא םכלשבאו לארשי ןחיו + באוי כא קדיורצ
 27 שחנ ןב יבשו המינחמ דוד אובכ יהיו !  דעלגה
 רבד תצלמ ללאומע ןב ריכמו ןומע ינב תרברמ

 28 ילכו תרופסו בכשמ |: שילגרמ ידעלגה ילזרבו
 זכישדעו לופו ילקו חמקו שכירעשו םכיטחו רצוי
 20 ושיגה רקב תרופשו ןאצו קדאמחו שבדו ! ילקו
 שעה ורמא יכ ילוכאל ותא רשא שעלו דודל
 : רבדמב אמצו ףיעו בער

= 

 ז םכהילע שכשיו ותא רשא שעה זרא דוד דקפיו
 2 ץשכעה תא דוד חלשיו : תואמ ירשו טכיפלא ירש

 ןב ישיבא דיב תרישלשהו באו' דיב  תרישלשה
 ס יתגה יתא דיב תישלשהו באוי יחא היורצ
 ! ככמע ינא שכג אצא אצי שעה לא ךלמה רמאיו
 34 ומישי אל סוננ סונ שכא יכ אצת אל שכעה רמאיו
 בל ונילא ומישי אל וניצח ותמי שכאו בל ונילא

 צה ₪ 2

 24.  םבולשבאו 2. 10, 80: 93: 9 7
 240. 252. 257, 260, 204, 270, 283. - שיא 150, -

 2%. םכולשבא 2: 4: 30, 84. 86. 80, 03, 96, 1129,

 1482, 157,195: 210, 262: 252, 27, 264, 270 + ליניבא

 80: 93, 96 112, 150, 174, 198: 224, 253, 257, 260 ; קתנתס 3

 -- לאניבא קתמס לס. | תב -- ןב 150,172 -- תא קצנמגס
 שחנ -- ה טס. 13 +

 26. םבולשבאו 2, 23, 84, 6 80: 03: 00: דד2כ 114, 158,

 176, 182,187, 262: 253, 257: 264, 281 ; קננמס 82 -- תבולשבאל

 ב
 27. אבב 30, 67, 70. 82, 03: 94, 113, 210, 224, 246, 240, 200
 253: 257, 260, 264, 614. | יבושו 5

 176, 224, 240, 240 200, 2%1, 251, 257. 260, ןב 2"--ינב

 לס. אולמ 114, 154, 240, 271, 270 282, 281, 2 286,288 --

 ולמ 2: 3: 23: 10, 70, 84, 85, 80, 92, 06, 101, 09

 שקל גקב.וקפ,וה2 20זב 210, 242, 20,280, 252. 2032 254, 5%

 204, 270, 288, 6064-- ולימ 27 יליורבו 86: 80: 93: 150 2

 187, 260, 264, 271. - םםילגורמ 21 -- םבילכרמ 254, 10116
 28. תרופפו -- תרופס 84. = רצי 20 םםיטסח

 175,187. | םבירועשו 168, 174, 246, 240: 253. ' םבישדעו לופו
 טק. ז84- 1 לפו 4.

 29. זרופשו - - שבדו [טק.18- 1-רפשו 113, 4
 רקבא 4- לכאל 30, 82, 2 93, 112, 2,

 174,179, 182, 224, 257,200, 204,614 קזומס 1. | ם2עה

 ורמא --ו, 224. - ףיעו , 150 -- ףייעו 174 -- ףעיו 257,

 אמצו -- תמצו

 ז. דוד , 174 -- עד 1066 4. ותא -- לוכאל ותא 224.
 2. דוד , 94. באו דיב תישלשה , 134. | תשלשה 113,162 --
 תתישילשה 1, 2: 67: 84, 92, 96, 112, 15 2
 182, 23, 257 200, 264, 277, 659 23 קזנתגס 2. תישלשהו 1%--
 ?-ךישילשהו 1 20 20 07. 50. 03: 00: 112, 1, 7

-2 6%9 77 ,204 ,260 ,257 ,251 ,182 :174,176 ,168,172 ,158 

 ו,187 --'.292, 254. ריב 23 82.  י'שבא 253. | הירצ 7.

 , ּבאוי - - ןב , זסס. | .תישלשהו 2%--1 ,\ 187 -- ," 
2809 ,1 288 ,287 7% 252 ,195 ,172 ,168 ,155 ,144 ,134 ,130 | 

 400 1, 659 2 -- תשלשהו ילשהו 23 -- תישילשהו 1, 06
 112,150,174,176.182, 253, 260, 264 -י ק.ג4. 82 -- תשילשהו
 158.  יתא -- יתיא 93; 150 ; קנת 2-- הינדא 70. | *יתינה +4

 26 0  םט]]. [קגז. 2: 3, 30, 84, 86, 80, 90: 93: 94: , 2

 1ז2,111,128,110,150,171,172, 173כ 176, 187, 195,198, 1

,1 00 ,286 .281 ,282 ,27 ,277 ,271 ,270 ,200 :2%7 ,210 

 אצא \ 84 -- אוצי 04, 182, קזנתס 4 ינא -- 'כנא 4

 םככמע 55 99 -- ע 8ם.11ם. 7.



)2 2.1. 

 באויל ישוכ וחתשיו קדתיאר רשא ךלמל דגה
 לכא רמאיו קודצ ןב ץעמיחא דוע ףסיו : ץריו 2

 ישוכה ירחא ינא כג אנ קדצרא זדמ יהיו באוי
 ןיא קרכלו ינב ץר קדתא קרז קדמל באוי רמאיו

 ץור ול רמאיו ץורא המ יהיו + תראצמ קדרשב 3
 ; ישוכה תרא רבעיו רככה ךרד ץעמיחא ץריו

 גג לא הפצה ךליו שכירעשה ינש ןיב בשיי דודו 4
 קדנהו ריו ויניע תרא אשיו המוחה לא רעשה

 רמאיו ךלמל דגיו הפצה ארקיו : ודבל ץר שיא 5
 ; ברקו ךולה ךליו ויפב הרושב ודבל שא ךלמה

 רעשה לא הפצה ארקיו ץר רחא שיא הפצה אריו 6

 הז כג ךלמה רמאיו ודבל ץר שיא הנה רמאיו
 תרצורמ זרא קדאר ינא קרפצה רמאיו : רשבמ 7

 ךלמה רמאיו קודצ ןב ץעמיחא תצרמכ ןושארה
 ארקיו ! אוב קדבוט הרושב לאו הז בוט שיא 8

 ךלמל וחתשיו שכולש ךלמה לא רמאיו ץעמיחא

 רגפ רשא ךיהלא הוהי ךורב רמאיו הצרא ויפאל

 ; ךלמה ינדאב שכדי תא ואשנ רשא םכישנאה תא
 רמאיו םכולשבאל רענל םכולש ךלמה רמאיו 9

1, ₪ 6 1.1.0 4 

 21. רמאויו 174. | דגהו 4, 182, 293, 257, 2600. תיאר 6

,24 ,240 ,224 2 .+94 ,89 :70 

 באויל -- בא" לא 1ף0. | ץוריו 112, 24.
 22. ףסוי 82, 06,112, 154,174, 178,195, 251, 273, 257,

 264, 283. - רמאיו 2" -- ארמאי 113. | באוי לא -- באויל 4.

 המ יהיו , 149. | הצורא 4. 23, 84. 90, 93: 94, 96. 4 0

2779 ,4 ,253 ,252 ,240 ,224 ,155,158,168,174,187,105 :154 

 260, 614: קעמתס 2, 82. אנ םכנ 1.0 אנ, 173,224. א

 סמ 15%. ץר ;94. | הכלו -- ךלו 30. | הרושב 2
42 150 ,149 4 130 ,112 ,101 ,100 ,9 ,96 :93 :85 ,84 :70 

2040 ,2 ,260 ,2%7 ,253 ,240 ,224 :195 ,176 ,174 ,168 ,158 1550 

 271, 282, 282, 284, 286, 1'100 ; קזנמס 4. תאצומ 1, 2

 70, 84, 86, 96, 101, 112, 150, 155, 174, 176, 224, 240 6, כ

 קנותס 82,171 -- תצומ 158, 7- |

 23. ץורא -- ו , 30 176.  ץור--ו ,6%
.4 271 ,204 ,2%2 ,260 ,246 ,195 :187 ,179 ,176 

 24. דודו -- דודו התא הז חמל דוד רמאיו 70 -- דיודו +4.
 םשוי -- | \ 2: 3: 4: 30.70: 82, 84: 85, 94. 96, 129, ,%

 168,176,182, 210, 224, 253, 257, 260, 204, 614 ; קזנמוס 1

 חפצה ךליו ;96.  הפוצה 2, 70, 93; 149: 154, 162, 174, 250, 251
 253: 257; 260, 204. - לא 1%-- א !0ק.148 82. | רעשה ---

 ישכירעשה 96. | המחה 40,128,150,155,249. תא ,4
 וינע 4. שיא , 3.

 2%. 00. 218 2. | הפוצה 2, 70, 80, 96, 150, 174, 240
 2%0, 251, 253, 257; 200 הרשב 86, ,,,71

 ךולה -- 1 . 4: 7 ָ 8.

 26. הפצה 1*-- הפוצה 2, 70, 80, )6, 150, 174, 246, 260, 10

 2%3: 257: 260 4. הפצה 2" -- הפוצה 2, 70, 96. 42
 19%, 246, 250, 2%1, 2%2, 27, 260, 264.  רעושה 40

 246, 2523, 257, 200, 264. | רמאיו 1"-- ארמאיז 2- | שיא 4.

 םכג -- הנה 0. 26, 27. תצרמכ - - (7) - - רשבמ , 6.
 27. הפוצה 2, 70, 174, 246, 253, 257, 260, 204. האור 22

 174:250, 251,251. | תצרמ 23, 30, 2 ,,,2
 קצעותס זרצרמכ , ף3 -- תצורמבכ 1, 2: 4, 70, 84, 86, 2

 154:155:174:182, 252, 257, 260 ; קזנזתס 111, 242 ; [076 9

 140. | שיא -- ןיא 7ס. | הרשב ף4,113-  הבוט , 1. אבל 2
758 ,,, ;102 ,6( 03 ,80 ,82 ,70 ,10 ,4 

,264 ,260 ,267 :253 :240 ,246 ,240 ,187 ,182 
 28. רמאיו 1%, 128,158. | ךלמל -- ךלמ לא 2 תזַכ. | הוהי
 ךורב ךיהלא < 2%3,2%7,260. | ךיהלא ,113. | ואשנ -- וחלש

 242. - ינודאב ף6 -- ינאב 4
 29, שםכולש -- םכולשה 10, 96, 154, 158. 187, 201, 224, 240,

 251, 271 4, 288, 300, 35%. םבלשבאל 4. | ןומהה -- ןומהה תא
 22, 30, 03, 101, 187, 224 65 גת תוגזַפ. 860. לכ. | לדנה 3

 הזה לודנה 154, 614. | תא 1" םטמס לא 155. | תאו - 2

 40, 150,108,8%. | ךידבע 102. - אלו :ָ- -:- 4
 יתעדי --יתיאר 6

 30. 00. 174. | ךלמה , 614. | בס , 1,934 -- בופ 7
 9%7:260 2064. | ָבציתה א 3. | בוסיו 242 -- בציתיו 6.

 |00 65 4 ל, 1. 112 9

 רענב ימ ורמש רמאל יתא תאו ישיבא תאו ךתא
 :1 רבד ילכו רקש ושפנב יתישע וא : םכולשבאב
 14 רמאיו : דגנמ בציתת התאו ךלמה ןמ דחכי אל
 זכיטבש השלש חקיו ךינפל הליחא ןכ אל באי
 בלב יח ונדוע םכולשבא בלב םעקתיו ופכב
 ז < באוי ילכ יאשנ םכירענ קררשע .ובסיו : קדלאה
 16 רפשב באוי עקתיו ! והתמיו םכולשבא תא וכיו
 באוי ךשח יכ ללארשי ירחא ףדרמ שעה בשיו
 17 ותא וכלשיו כולשבא זרא וחקיו !םפעה תזרא
 קכינבא ללג וילע ובציו לודגה תרחפה רא רעיב
 18 זכלשבאו : ולהאל שיא וסנ לארשי לכו דאמ לודג
 ךלמה קמעב רשא תבצמ תא ויחב ול בציו חקל
 תורקיו ימש ריכזה רובעב ןב יל ןיא רמא יכ
 עכויה דע שכולשבא די הל ארקיו ומש לע תבצמל
 19 תונ חדצורא רמא קודצ ןב ץעמיחאו ! דזה
 ; ויביא דימ הוהי וטפש יכ ךלמה תא קררשבאו
 20 הזה זכויה התא הרשב שיא אל באוי ול רמאיו
 יכ רשבת תגל קרזה זכו'הו רחא םכויב תררשבו
 21 ךל ישוכל באו רמאו + ;רמ ךלמה ןב 0 לע

 צ ג 5 1 ₪

 110. לא -- לע 3.  ןב ל 174 -- ןיב קתוס 7- ךלמה ו
 --- ךקמה הוהי ז- ונינזאב - + \ 282 = ונעמש ונינזאב 282 ב

 ונינזיאב 96. = ךתא -- אב יכ 84 -- ךתוא 2,112, 240, 2 200.
 יתיא 2, 257,260.  רמאל , 201. | ימ , 441,614 -- 'מ לא 0

 .- הל 50: קזותס 112 -- כ טק. 146 240 -- טק. 4 8
 םכולשבא 70 6.

 12. וא קזנתס ןא ושפנב , 102 -- ישפנב 1, 70, 89: 2
2 271 ,264 ,260 2 .250 ,240 ,246 ,224 ,176 ,112,174 
 659 'ק: םזעמס 3,גס,זֶקָּב. | רקש -- המואמ 0. אל -- אלו

 110. | בציתת 96.  דגנמ -- בגנמ 140, 5 4
 14. אל -- אלא 70. | הליחוא 23, ,,,,+?5
-- 264 0% ,257 ,253 ,240 ,246 0% ,224 ,210 ,174,176 :173 
 הלוחא 1,22,86,102,114,134,154,158,187,108,201 2 2200
 228,664: ץקנומס 84. | חקיו -- באוי חקיו 4. השלש -- םבישלש

 224. - בלב ג" קמוס בלכ 158. | םםלשבא
 16. ובוסיו 174, 283 -- בםיו 89. | םםירענ -- םכישנא 1.
 והותימיו 113 -- והתימיו 10, 70, 84 9, ,ָ,,,,, 2
2 ,260 :7 :253 ,251 ,290 :249 ,224 ,197 ,178 174 ,172 ,168 

204 
 16. רפושב 1, 2, 3, 10, 70, 95, 86, 80, 93, 90. 12, 29 2
2642 ,200 :7 ,553 ,252 ,224 ,187,210 ,174,176 :155 ,150,154 
 270, 614, 664: קזגתס 82. | ףודרמ 3, 96,174; 251: 253: 72

 260, 264- לארשי -- לארשי ינב
 17. םבלשבא 43 ובילשיו 40, 70, 84, 95: 93: 96. 2

,246 ,210 ,187 ,182 ,178 (144,154,168,174,176 ,113,134 
 261: 257, 260, 264, 614. | ותוא 112, 251, 264. | רעיב ,76-
 לא -- תא 187. | תוחפה 15%. וביצו 1, 10, 70, 54 855, 2

,264 ,260 :2%7 ,251 ,246 2 154,158,174,152,210 ,160 

 0166 144. לע -- לע 4. וילהאל 4, 23, 30, 86, 93: 12
240 ,246 2 ,220 ,22% ,210 ,170,182 ,174 ,150,155 ,112,113 

 250, 251, 252, 251: 257, 260,270, 271 4, 65 'ק ג קזנמתס 82,173

 +ס0ע:6 .
 18. םבולשבאו 2: 3, 30, 70, 80.93,6, 112,111, 0 21

 174, 179, 197, 210,252 262, 264, 270,282, ול בציו

 טק. דג 168.  ויידב 2, 23, 70, 84, 93,

2000 79 ,253 ,250,252 ,240 ,228,240 0 ,174,182,187 

 264, 6ף0 2, 651, 659 'ק ; קזנותס 113,168 06 09. מש --
 ימש תא 40, 96,246. | ומש - - ארקו, 154,172. | הל ארקיו ,

 ףס. די הל (טס.ג. 110. --75  די לע 96 -- ךי 6.

 19. הצורא -- ו , 30,187.  הרשבאו -- הרשבאא 86. | תא -

 לא 40.  דימ -- לכמ לס --' טק. דגה 91. ביוא 0
.6 ,2406 ,174 .144 

 20. הרושב 1, 10, 67, 70, 84, 80, 90, 03, 96, 112,
,281 ,264 ,260 ,2%7 ,224,251 ,182 ,154:158,162,174,178 

 םכויה -- םכוב 253. | הזה 1", 176. | התרשבו 00,154, 1-
 חרחא -- דחא קמתמס 150,158. | שבויהו -- םכויה 187. | הזה
 252 -- 00. 4 7. אל 2" ₪ לא רשבת 4

 ןב לע -- ןב ןכ לע 2, 12, 150,151, 192, 240, 260, 264, 271
 659 'ק 5 קזווגס גב : 0855 1:
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 אל יכ שפויה יתעדי יכ סכידבעו םשכירש ךל ןיא יכ

 :ךיניעב רשי זא יכ שיתמ םויה ונלכו יח םשכולשבא
 קדוהיב יכ ךידבע 'בל לע רבדו אצ שוק ץדתעו 8

 הלילה ךתא שיא ןילי כא אצוי ךניא יכ יתעבשנ

 ךירענמ ךילע האב רשא הערה לכמ תאז ךל הערו

 שעה לכלו רעשב בשיו ךלמה שקו !התע דע 0
 לכ תוביו רעשב בשוי ךלמה קדנה רמאל ודיגה

 יהיו :וילהאל שיא סנ לארשיו ךלמה ינפל שעה גס
 ךלמה רמאל לארשי יטבש רכב ןודנ םעה לכ
 שכיתשלפ ףכמ ונטלמ ₪צוהו ונביא ףכמ ונליצה

 שכולשבאו : שכולשבא לעמ ץראה ןמ חרב התעו גז

 קדמל קדתעו קרמחלמב זרמ ונילע ונחשמ רשא
 דוד ךלמהו :ךלמה תא בישהל שכישרחמ שכתא 42

 ורבד רמאל כינהכה רתיבא לאו קודצ לא חלש
 בישהל םכינרחא ויהת המל רמאל הדוהי ינקז לא
 כא תוב לארשי לכ רבדו ותיב לא ךלמה זרא

 קכתא ירשבו ימצע שכתא יחא :ותיב לא ךלמה 3
 אשמעלו !ךלמה תא בישהל םינרחא ויהת המלו 4

 יל קרשעי קדכ קרתא ירשבו ימצע ולה ורמת

 ינפל היהת אבצ רש אל םכא ףיסוי הכו םכיהלא

 שיא לכ בבל תא שו !  בא תחת כימיה לכ 5

 התא בוש ךלמה לא וחלשיו דחא שיאכ הדוהי

 הדוהיו ןדריה דע אביו ךלמה בשיו : ךידבע לכו 6

 תא ריבעהל ךלמה תארקל תכלל זרלגלגה אב

 וס יו וש א

 174,187, 198, 224, 220, 240, 240 -- ל 150, 176, 105: 246, 6
 251, 253,260,264,659'ק.  ונלוכו 96.1%8.  םכיתמ םבויה טק

 שכה ה 2

 8. רבדו \ 197. = בל , 176, 224. = ךידבע -- * , 70, 257, 0
 264. / ב 2%-- םבא ב30, 400 -- םבא 1,102. | אצוי -- ו

 שיא ךתא < 94. | ךתא , 128. | הלילה ,זִדָּג. | ךילע קזופוס ךילא
 155. - ךירוענמ 2, 70: 02, 90, 112, 150, 16%, 174, 42 240, 6

 249, 253, 257, 260, 270 -- ךרוענמ 187. | דע -- דעו 9610
 172: 170,251: 253: 72 200. התע --:הזה כויה 4

 9. בשיו -- ו . 4 לכלו -- לכו 4, קז!וס 3- תבעה

 ךלמה 96. = ודיגה -- ךלמל 224. | רמאל ₪גק. 35 173. | חנה

 70. בשוי -- ו \ 1: 4 30, 94, 96. 155: 158, 224: קנווס 1

 אוביו 130 -- ואביו 2, 70, 105, 224, 614. | 1 -- וסנ 155 - תק.

 136 22. | שיא , 154 -- שיאל 176. | וילהאל --* , 2.
 10. םבעה טק. 96. 168 -- גז. 480. הכותמ 224. = ףכמ

 דימ 155.  ףכמ - - ונביא , 252. = ונביא -- וניביא לכ 96 -- וניביוא

 112,113, 144,149, 174, 210, 246, 253 - !נ' לא 7

4,,,,, ,102 ,100 ,4( ,90 ,80 ,86 ,85 ,84 ,82 

,257 ,187,105 ,182 ,178 175,176 ,168,172 ,162 ,158 ,155 

8 30 ,286 ,283,284 ,279,282 ,264,270,271,277 ,262 

 664. = ונטלמ -- ונתטלמ 250, קזומס קס. | ףכמ 2"-- דימ 614.
 םכלשב 4

 11. םבלשבאו 144,252.  ונילע , 224. | םםישירחמ 6

614 ,264 ,260 ,2%7 ,253 ,224 ,96,112,150,154,155,158,174 ,93 
 -- םכישורחמ 182. | בישהל 51 8%. | תרא - לא 2.

 12. קודצ לאו רתיבא =" 96. | = לאו -- חרא קנומגס 4.
 רמאל - - - ורבד , 84.  הדוהי טק.ז. 174. | םכינורחא 2

 149, 174, 246, 251, 253 -- תינרחא קזופוס 99. תא --תא בל 4.
 1 4. ימצע -- ונימצע לס. | םכתא 2* \ זק. | המלו --ו ,
 150, 72. םכינורחא 76, 8ָפ, 112, 149, 246, 2%3 -- תריגרחא

 קוומס תרא -- לא 8 7-

 14. ורמת --ורמאת 36, 89, 93,150,174,178, 224 --ורמות 22

 257, 260 -- מת נק. 86 3 -- ת טק.136 96. אלה 6
 70, 82, 84, 86, 91, 96: 99, 1,706 זז 4

24 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 ,2%1 ,2400 ,246 ,240 ,224 ,187 ,1789 

 הכו , % ףיסי 1, 4, 23, 86, 8, 90 ,,,2% 42

 158,172,195) 252, 253, 262, 277 -- ףסוי 4. רש , 6.

 1%. טיו , 614. | תא , 30. בבל -- םכבבל 224. = הדוהי שיא
 נק. 18: 128. הדוהי -- לארשי 1. | ךידבע --י \ 150, 257, 4.

 16. דע אביו -- תא רבעיו 224. | תכלל ₪02. 86. 173 -- תדרל
 172, 195, 224, 262, 271, 282,283, 288, 400 ; זותס ז +

/ 
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 0 זק

 ג אטזזו 1,

 דבע תרא חלשל 'רודגה ןומהה יתיאר ץעמיחא
 40 רמאיו : המ יתעדי אלו ךדבע תאו באוי ךלמה

 341 ישוכה הנהו : דמעיו בסיו הכ בציתה בס ךלמה

 ךטפש יכ ךלמה ינדא רשבחי ישוכה רמאיו אב

 42 ךלמה רמאיו : ךילע םכימקה לכ דימ פויה הוהי

 ישוכה רמאיו סכולשבאל רענל שכולשה ישוכה לא
 ךילע ומק רשא לכו ךלמה ינדא יביא רענכ ויהי
 !;רערל

5 6 

 ז קדכו ךביו רעשה תרילע ידע לעיו ךלמה זגריו
 ימ שכולשבא ינב ינב שפולשבא ינב ותכלב רמא
 2 דגו !ינב ינב טכולשבא ךיתחת ינא יתומ ןתי

 : סכולשבא לע לבאתיו קדכב ךלמה הנה באויל
 4 י'כ ושפעה לכל לבאל אוהה כויב העשתה יהתו
 לע ךלמה בצענ רמאל אוהה שכויב שעה עמש
 4 ריעה גובל תנוהה םכויב שעה בנגתיו + ונב

 :! המחלמב שכסונב םכימלכנה שכעה בגגתי רשאכ
 5 ינב לודג לוק ךלמה קעזיו וינפ תא טאל ךלמהו
 6 ירא באוי אביו : ינב ינב םכולשבא שולשבא

 ככ ינפ זרא שכוה תשבוה רמאיו תריבה ךלמה

 שפנ תראו סויה ךשפנ זרא םשיטלממה ךידבע

 7 הבהאל : ךישגלפ שפנו ךישנ שפנו ךיתנבו ךינב

 זכויה זרדגה יכ ךיבהא תא אנשלו ךיאנש זרא

 שא 1

 ףנ. אב ,96. | ךספש יכ טס. 146 2.

 9 ךלע-י5
 32. םבולשה -- םכולשב דב. | יביוא 112,113,174,246 4.

 ינדא , 40 --ינודא 174. | ומק --ומקה 224. | ךילע ,74-

 ךטפש -- וטפש קזותוס

 ז. לע , ץס, 614-- לא 176. | תיילע 13,150 4.
 הבו הב 70, 06 4 --וכו קוס ףְס. | ותכלב ,

 -וג195  ינב 37.90. | יתומ ינא <

 ךיתחת -- * 85: 94: 195: 253: 257, 260, 4.
 ו, 14-

 /\ 200 60תותוג06 !תסוקנטמ% 06 68קטס 12]210 2017800

.4 :2101 65 ,057 656 :655 

 2. רגוו זז2. | באויל -- ל ; 99- | הכוב 2,114, 261, 251,

 264 -- הכבו 2ץָד- .₪לבאתמו 253, 614- | םכלשבא 6.
 2. יהתו 55 2. | העושתה 1, 2, 70, 70 5 6 6
 1ס00,112,1ף0, 154,158,168,174, 182, 187, 210, 224,253; 7:

 260, 264, 614, 664 106 128. | אוהה -- (6) -- לבאל , 0.

 בצענ -- בצענ יכ ונב -- םבולשבא ונב 253: 257, 260 --
 שכולשבא 249- / ,

 4. םבעה -- םכעה םבע 4. אבל 4, 40, 70, 84, 56. 4

 174, 197, 224, 240, 240, 251, 257, 260, 204, =בסנב זו
2,+,ָָ 1 102 ,100 ,94 ,85 ,84 23 

---- 288 ,270 ,204 ,200 ,257 ,254 ,252 ,240 ,210 ,187,195 ,176 
 שכסנכ קנס 96. | המחלמב -- המחלמה ןמ 4

 5. טאל -- ם ₪07.33 פ. = קעויו -- קעציו 198. = לוק -- לוקב
 70,182,187,195: םכולשבא 2% 4, 70, 96,

 6. אביו -- רמאיו 158. = לא באוי 58 182. | ךלמה תיבה < 6
 תיבה -- תיבה לא 76 -- התיבה 4,154,614. | תשבוה -- ו
,5 2 ,100 ,94 ,80 ,86 ,85 :84 ,67 ,10 ,22 

,+ ,1 
 187,195, 224, 260, 252, 100, 614 -- תשביה ף0 -- תשאבה 4
 --) ק.145 82 -- תשובה ז72. | ינפ 30. | ךידבע - + 79

 260, 264. | םביטלממה קזומוס םכיטלמתמה 70. = ךישפנ 4
 ךינב טק. 146 2. ךיתונבו 3, 70, 89, 112, 113, 154 6
 200. ךישנלפ ו 2 ךישגליפ 1, 23: 70, 84, 7

 2. 5, 176,182,187 ג קזווגס 82 -- ךשגליפ

.20 

 הכו =
 םבולשבא ג"
 ינא \ 20, 70

 םכולשבא 37--

 7. ךיאנש -- * / 2523: 257, 260, 264. | תא 2". 174. | ךיבהא
 -- ' 179, 253: 257; 260, 264 -- ךיבהוא 96. | רדגה -- יתדגה
 ץס. יב 25,174. ךל 93, 614.  יתעדי , 614. | אל יכ ₪ ול

 יכ 2%7. אל -- אול 23, 94 0 +
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 ךדבעב לגריו ! ךדבע חפפ יכ ךלמה תא ךלאו 8
 סכיהלאה ךאלמכ ךלמה ינדאו ךלמה ינדא 'רא

 יבא תיב לכ היה אל יכ :ךיניעב בוטה הדשעו 29

 זרא תרשתו ךלמה ינדאל רומ ישנא שא יכ
 קרקדצ דוע יל שי קדמו ךנחלש ילכאב ךדבע

 קרמל ךלמה ול רמאיו : ךלמה ללא דוע קעזלו 0
 וקלחת תיביצו קדתא יתרמא ךירבד דוע רבדת

 תא זכג ךלמה לא תשביפמ רמאיו ! הדשה תא 1

 שכולשב ךלמה ינדא תצב רשא ירחא חקי רכה
 רבעיו שכילגרמ דרי ידעלגה ילזרבו |: ותיב ללא 2
 ילורבו !  ןדריב זרא וחלשל ןדריה ךלמה תרא 3

 ךלמה תא לכלכ אוהו הנש סכינמש ןב דאמ ןקז
 רמאיו : דאמ אוה לודג שיא יכ סכינחמב ותבישב 4

 ךתא יתלכלכו יתא רבע התא ילזרב לא ךלמה
 המכ ךלמה לא ילזרב רמאיו : שכלשוריב ידמע 5
 ןב .! םלשורי ךלמה תא הלעא יכ ייח ינש ימי 6

 ערל בוט ןיב עדאה שפויה יכנא קדנש םינמש
 רשא תראו לכא רשא תרא ךדבע םעטי שא
 המלו תורשו טכירש לוקב דוע עמשא שכא התשא

 טעמכ : ךלמה ינדא לא אשמל דוע ךדבע היהי 7
 ינלמטג המלו ךלמה תרא ןדריה תא ךדבע רבעי

 תרמָאו ךדבע פצנ בשי | : תאזה הלומגה ךלמה 8
 עכהמכ ךדבע .קדנהו ימאו יבא רבק שכע יריעב
 בוט רשא זרא ול קרשעו ךלמה ינדא שכע רבעי

 50 א

 -- לכב 23, 86, 187,198, 240: 257, 614: [(סז6 154 םטתס 6
 םכא יכ , 162. םכא ;158 -- תא 06, קזומס 150. | ךלמה ג",
 30,96. | ילכואב ץס,113 -- ילבאכ 182. | ךנחלוש 8

 - ךננחלש 93, 224, 257. *ל שי \ 8. | יל --י 0. ד
 דוע , 1. קעזלו --ו.30-- קועזלו 23, 70: 85: 93: 2

 דוע , 4.

 30. ךלמה -- ךלמה דוע 96. = דוע -- דוע הזה רבדה תא לס --
 תא דוע 1.  ךירבד -- יי . 134,240 -- ךירבד תא 224. תא ,

 31. תשוביפמ' 284. | רשא -- רשאב 70. | םבולשב ,%6

 22. יליזרבו 150, 154, 174, 260, 264 -- ילזרב 257. = םבילגורמ
 253. | רבעיו , 134-- רובעיו 112. | ןדריה -- ןדריה תא 0

 150, 154; 174, 198, 226, 614 -- ןדריב 21, 172: קננתס 4.

 1-רא 27 055 ןדריב =-- ןדריה 1, 70, 03: 112,112

49 200 ,267 ,252 ,21 ,250 ,249 ,246 :195 ,187 ,176 ,174 ;150 

 270, 271 3, 614, 659 'ק ; קתננמס 2 ; (סזז6 0.

 23. יליזרבו 93, 150, 174, 210, 240, 253, 257, 260, 264.  ןב--
 ןב אוהו 42 םםינומש 93, 173, 182 ; 10766 4 ותבשב 2,

,172 ,168 ,158,160 ,154 ,150 :114 ,96 ,94 :92 :89 :70 20 

 187, 105: 224: 249, 253, 257, 260, 262, 204, 614, 664. םכינחמב

 -- ב 96,198 םטמס 150 -- המינחמ 93 תופזק. | יכ , 288, 4.
 אוה , 6.

 24. 00.96. | יליזרב 100,154,174, 257, 260, 264. | רובע
 112,744 ךתוא 112, 4 ידמע -- ימע 3.

 25. יליזרב 194 257,260/:174, 2645 ה ימי קס ה
 הלעא ,159. - תרא -- לא 1, 10,91,150,155,187.2%0; תטמס

 70 -- םבע 201. םבילשורי 0 -- םכלשורי םכויה 2:

 36. ןב--ןב רמאיו 252. | םבינומש 70. | ןיב --ל ,5-
 לכוא 112, 150, 253, 257; 260, 264. | רשא 2" 28 0. םכא 2*

 =- םכאו 2, 10,150, 154, 224, 253, 257, 260 ; קנווס 4
 דוע 1" גק.288 4. | םכירש --י קזוהס ) 22. היהי קעותגס הוה*

 70. | ךדבע;ידוע < 257,260, | ךדמע וש" \ 155 'רועי.2 ו

 ינדא לא -- ינדאל 0.
 37. סת. 84. | רובעי 112,174,182. | ךדבע טק. 6
 ןדריה תא , 101 -- 215 150. | חרא 27-- לא ,75
 246, 262 -- םכע 20. | ינילמגי 4. הלומגה -- ו , 2 3

 -- הלומגה תא 23,187, 4
 28. בושי 30,150. | תומאו 2, 70 ,,,++,2
 224: 249; 253, 257: 260, 204. = ימאו -- םכע ; 82. | יבא , 5-

 םכוהמכ רובעי 4 תרא רשא
/% .201 

5 4 1. 

. 174: 176, 224, 253: 257, 200, 262, 4. 
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 17 ןב רג ןב יעמש רהמוו : ןדריה תרא ךלמה
 הארקל הדוהי שיא םכע דריו םירוחבמ רשא ינימיה
 18 רענ אביצו ןמינבמ ומע שיא ףלאו ! דוד ךלמה
 ותא וידבע סכירשעו וינב רשע תשמחו לואש תיב
 10 ריבעל הרבעה הרבעו ! ךלמה ינפל ןדריה וחלצו
 ןב יעמשו וניעב בוטה תושעלו ךלמה תיב זרא
 20 לא רמאיו ! ןדריב ורבעב ךלמה ינפל לפנ ארג
 זרא רכזת לאו ןוע ינדא יל בשחי לא ךלמה
 = .ךלמה ינדא אצי רשא םכויב ךדבע קדועה רשא
 2ז ךרבע עדי יכ :ובל לא ךלמה זכושל םכלשורימ
 ככל ןושאר שפויה יתאב קדנהו יתאטח ינא יכ
 22 ישיבא ןעיו : ךלמה ינדא תארקל תדרל ףסוי תיב
 יכ יעמש תמו אל תאז תחתה רמאיו היורצ ןב
 24 זככלו יל המ דוד רמאיו : הוהי חישמ תא ללק
 תמו שפויה ןטשל ופויה יל ויהת יכ זדיורצ ינב
 ךלמ ינא פויה יכ יתעדי אולה יכ לארשיב שיא
 24 תומת אל יעמש לא ךלמה רמאיו .: לארשי לע
 2% דרי -לואש ןב ץרשבפמו : ךלמה ול עבשיו
 ומפש השע אלו וילגר השע אלו ךלמה תארקל
 דע ךלמה זרכל זכויה ןמל סבכ אל וידגב תאו
 26 זםלשורי אב יכ יהיו !  םולשב קצב רשא םויה
 תכלה אל המל ךלמה ול רמאיו ךלמה תארקל
 27 ינמר ידבע ךלמה ינדא .רמאיו |! תרשביפמ ימע
 זרילע בכראו רומחה יל השבחא ךדבע רמא יכ

 ץ ג 1

 ערארקל ,128. | תרא 70,"1 -  תרא %
 16,17. ךלמה --(17) - - רובעהל , 22.

 17. ינימיה ןב , 176. | ינימיה -- ה ,\ 40, 201 -- ינמיה 182,
 שכירחבמ 22: 94 4- שיא , 4. הדוהי \, 14

 18. ןימינבמ 84, 102, 154, 3 10/66 - אביצו - 9,
 וחלצו -- חלצו 2 ןדריה רא 4, 246, 2509, 24.

 19. ריבעל -'.ג+4- ריבעהל 30, 190, 172 10478. 270 -- רובעל

 100 154, 168 : 10175 + וניעב -- ויניעב 018 182 -- ויניעב 4
0% :249 26 :7 ,224 ,176 :99 ,93 ,70 ,40 

 251,252, 251:257ג 200, 264, 271 4, 282, 614, 059 'ק : קזותגס
 076 82, 15%. ןדריב -- ןדריה 96, םטת6 3 -- ןדריה תא

 20. בושחי 252, 2572 4% ינודא 74- ןוע -- ןועה 4.
 רוכזת ב, 112; 150,174:187, 249: 253, 257, 200, 264. | ז"רא
 2%7.  ךידבע 99. = פכויב -- אוהה םכויב 70. = םבלשורימ -- כ

 ,,101 -- םבילשוריב 96, 614- לא 37"-- תא 4
 21. ינא ,1ף0. ,  ןושארה - תיב לבל -- תיבל 1.

 ינדא תארקל קזווהס תיב לא 6.
 22. ישבצא 5 חירצ 9. תרמוי א תומי 935 2

 257,260.  יעמש -- ארג ןב יעמש 10. | זרא 6
 20 ךלמה זל4. | ינב -- ןב 80, (ס0ע6 158.  הירצ 2
 178. יל םבוה < 30 -- ,2 2 כוח ל 4
 182,201. - לארשיב -- לארשימ 614. | יכ 2%. 96. אלה 2
 4, 40, 70 84, 86: 32 ף96,113,114,150,158, 174,187, +

 249, 251, 286 -- םכויה 066 2.
 2%. 4 תשריפמו 48 ןמל [0ק.:45 17%. | תשביפמו 3, 70 2
.134 .113 .99 ,96 :93 .89 :95 .84 

;262 ,270 ,271 ,264 ,260 ,257 ,254 ,253 ,262 ,246 ,210 ,182 
 284, 286, 288 1, 280, 614 -- תשבאפמו לואש , 24.

 תארקל -- ינפל 128, 6502.  ומפש - - - -- ךלמה -- רמאיו ךלמה
 ףנה השע אלו ומפש השע אל ךלמה ול לס. | אלו

 158. אלו וילגר השע , 375. | תאו קממתס אלו 128. | וידגב --
 וילגר 2%4,257,260. | שכויה - - תכל , 100. = דע -- דעו

 רךשא -- דע הוה ל.
 26. י'כ --רשאכ 22: 30, 201,

 אל , +
 27. ירבע ,96. = ינמיר לס. | בכראו קזומס הבכראו 2. = הילע
 -- וילע 40 -- ךילע 006 70. | תא - לא 82, 80, 100, 2

,253 ,227 ,224 ,201 ,178 ,174,176 ,168 ,154,155,158 ,149 :139 

 254: 297: 200, 262, 271, 282, 614: קזותוס 1 ; [0166 86; םטמס 4

 28. ךדבעב , 150. | םביהלאה -- םכיהלא 4
 29. אלא 4. | היה -- חשע 70. | תיב לכ -- תיבל 174. | לכ

 תכלה אל המל , 6.
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 לעיו ! לארשי וילהאל שיא ישי ןבב ונל ;רלחנ 2
 ירכב ןב עבש ירחא דוד ירחאמ לארשי שיא לכ

 : שכלשורי דעו ןדריה ןמ שככלמב וקבד הדוהי שיאו
 רשע תא ךלמה חקיו שכלשור' ותיב לא דוד אביו 3

 שכנתיו תיבה רומשל חינה .רשא טכישגלפ סישנ

 הנייהתו אב אל טכהילאו שכלכלכיו תרטשמ תיב

 ךלמה רמאיו !  תויח תונמלא ןתמ םוי דע תררצ 4

 תרשלש קרדוהי שיא זרא יל קעזה תושמע ללא
 תא קיעזהל אשמע ךליו ! דמע הפ התאו כימי
 דוד רמאיו |: ודע רשא דעומה ןמ רחייו הדוהי

 ןמ ירכב ןב עבש ונל ערי קרתע ישיבא לא
 וירחא ףדרו ךינדא ידבע תא חק התא םולשבא

 ואציו = : ונניע ליצהו תורצב םכירע ול פצצמ ןפ 7
 שירבגה לכו יתלפהו יתרכהו באוי ישנא וירחא

 שה :ירכב ןב עבש ירחא ףדרל שלשורימ ואציו 8

 קוב תושמעו ןועבגב רשא קרלודגה ןבאה שע

 ברח רוגח ולעו ושבל ודמ רוגח באויו שהינפל
 : לרפתו אצ' אוהו קררעתב וינתמ לרע תרדמצמ

 זחתו יחא קדתא םשולשה קושמעל באוי רמאיו 9
 אל אשמעו !ול קשנל אשמע ןקזב באוי ןימי די גס

 שמחה לא הב והכיו באוי דיב רשא ברחב רמשנ

6) 0 
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 39 ינאו שכהמכ רבעי יתא ךלמה רמאיו + ךיניעב
 רחבת רשא לכו ךיניעב בוטה תרא ול קרשעא
 40 ןדריה זרא שעה לכ רבעיו + ךל קדשעא ילע
 בשיו והכרביו ילזרבל ךלמה קשיו רבע ךלמהו
 41 ומע רבע ןהמכו הלגלגה ךלמה רבעיו : ומקמל
 שכע יצח שכגו ךלמה תא וריבעיו הדוהי סכע לכו

 42 ךלמה לא טכיאב לארשי שיא לכ הנהו : לארשי
 הדוהי שיא וניחא ךובנג עודמ ךלמה לא ורמאיו

 ישנא לכו ןדריה תא ותיב תאו ךלמה תא ורבעיו
 434 לארשי שיא לע הדוהי שיא לכ ןעיו מע דוד
 רבדה לע ךל הרח הז המלו ילא ךלמה בורק יכ
 אשנ תראשנ שא ךלמה ןמ ונלכא לוכאה קרזה
 44 רמאיו קרדוהי שיא תא לארשי שיא ןעיו + ונל

 עודמו ךממ ינא דודב כגו ךלמב יל תודי רשע
 זרא בישהל יל ןושאר ירבד קדיה הלו ינתלקה
 : לארשי שיא רבדמ הדוה' שיא רבד שקיו יכלמ

 ב

 1 שיא ירכב ןב עבש ומשו לעילב שיא ארקנ םשכשו
 אלו דודב קלח ונל ןיא רמאיו רפושב עקתיו ינימי

 שה תם 5 6 דץ זז סא ₪ 5.

,'270,282,286,300 ,204,270 ,262 ,260 ,257 ,253 ,262 ,249 ,224 
 4 בלם 1 -- םככלכיו 4. | םבהלאו 1, 2 150, 242

 277, 284, 286 -- ןהילאו 2:3: 257, 260,264: קתגמס 06. | ןייחתו
 1ס:,111,176,226 -- הנ"תו 257. - תרורורדצ 4

 240, 249 -- 1 ררורצ 84,112,150,154,251 -- תרוררצ : 2

4,,, ,1 ,100 ,99 ,03 ,90 ,80 ,85 ,82 ,70 ,67 :21 ,22 

1 ,229 ,220 ,226 ,210 ,105 ,182 ,176,178 ,172 ,168 :155 ;139 

,6 ,281,284 ,282 ,270 ,271 ,264 ,262 ,260 ,257 :2%3 :22 ,250 

 287, 288 1, 289, 100 1, 614, 659 2, 664: 106 04. | בוי ,0

 -- םכווה 5 ןתךכ 20 0 כ 0 00 5

 224, 22%, 226, 228, 240, 253; 257,260: קנ1תגס 2, 128 ; סנס 1.

 ריח 4 :

 4. רמאיו 55 קס. | ךלמה ,182. - אשמע לא -- אשמעל 9
 172,2%0,614. לא -- לע 128. יל 06 ול ז75. | תא-- לב
 224. | שיא , 96. | םבימי תשלש , 82. | דמע ---ידמע רמע 76,

 96 -- דומע 112, 174, 220

 5. קעוהל 158,182,187,249.  הדוהי -- הדוהי שיא 6
 רחיו 4, 80: 128, 168, 174, 182, 240 3 260 -- רחויו 2

 91: 149: 176, 224, 246, 240, 2%0, 271 4, 614, 650 2, 659'ק:

 קזומס 10 -- רחאיו 251 -- דח"ו 1. - | דעמה 86, 3. -

 6. לא , לס. | ישיבא ,\ 84. = התע -- התא 257. | עבש -- תרא
 עבש 174. | םבולשבאמ 150,224. | התא -- התאו 2%1 -- התע
 149, 150, 246, 253, 267,260. | חק -- ךל חק 153. | תא 5 1.

 ידבע -- ידבע ינדא 4. | ףודרו 96, 112, 174, 182 -- ףדריו 4.

 אצמ -- אצמי 102,150. | תורצב < תרוצב 36, 84, 1ף0 -- תורוצב

 2, 3086, 3,112,113,155:158; 174,210,246. | ליצהו --,6-

 וניניע 1, 4, 23, 10, 70, 84, 85, 86, 50. 94: 96. 4

1980 ,105 ,182 ,176 ,175 ,150,153,154,155,158,160,174 

 224, 22ף, 220, 227, 220, 242, 253,570 260, 262, 264, 271 4

 283 4, 288,61גָנ קזנמס 82,128 ; (סז6 2, 3,134.

 7. ישנא !סעש ישיא 82.  יתירכהו 260, 264. | םכירבגה לכו גט.
 עגְ. 82.  םכירוביגה לס -- םכירובגה 1, 2, 3, 30, 86, 93: 99 2

,24 ,270 ,277 ,264 ,260 ,253,257 ,246 ,226 ,174 ,154 ,113,190 

 286 [סע86 128. | םםלשרימ 260 -- םבילשורימ 96. | ףודרל 6
 112, 1%4, 174, 283 -- תדרל 4.

 8. םבכה קסתגס םכעה 15% --ןה 250. םבע 150. | ןבאה -

 ה הלדנה :01,113,1987. באו זנ4.  ודמ --ידמ 24

 ושובל 30, 70, 84, 93, 96, 112,150, 158, 2%1 -- ב ו]גזגו6 גת.
 146 99- וילעו 1, 23.70, 80, 93; 150, 155, 174, 176, 210

 240, 20, 21, 252,253, 7: 260, 264, 270, 282, 283, 286,659 'ק

 קוגמס 113,128 ; 006 101. ברה -- ברחו דופא קס. | תרמצמ

 --- תדמוצמ 70, 6, 112, 150, 154, 158, 174, 251, 2%3, 27, 260 --

 [-ררזמצמ א1460001ז 4 הרעתב , 96 -- הירעתב (סז%6

 לופתו 174, 0.
 ף. אשמע לא 30. זחאתו 4,1ו00,174:,2,ו98,224 0 20

 39- רובעי 112, 150, 174, 4. ול -- בוט ול סָּב- תא ; 4.
 בוטה -- בוט רשא 150. | ךניעב 282. | רחבת -- דחכת

 40. רובעיו 174. = יליזרבל 14, 260, 264. בש -- םכעה בשיו
 200. ומוקמל 70: 80:93, 112, 154, 155: 158,182, 2 264,

 6143 קונוס 113 ; 10106 2.
 41. רובעיו 112. = הלגלנה -- הנדריה 174. = ןחמכו -- םכהמכו
 174.4,70,8%. | םכע 1%-- שיא 70, 614. | וריבעיו -- ורבעיו 2
0 ,227 ,172 ,162 ,160 4 , ,114 ,100 ,8 
 242, 2858, ךסס 1 -- וריבעיו ריבעה 30 -- וריבעיו והיבעה 224. -=
 וריבעה 70, 150,174, 176. 246, 249, 250, 251, 253: 257, 260 2
 264, 270, 282, 65 'ק : +0 154: םטוש 614--ורבעה 4--' 2"

 | ₪ק.1א 82.04. - םכע - - ךלמה טק.
 42. שיא לכ הנהו [טק. :4- לארשי םםיאב < 4.

 לא 112,"1.  ךלמה לא ורמאיו , 84. = וניחא -- * \ 260, 262, 4
 271,282.  הדוהי שיא [טק.1ג" 82. שיא 27-- םבע 251--תא

 2%0. - הדוהי 60. וריבעיו 1, 70, 86. 93,
2% ,257 ,253 ,261 ,240 ,182 ,176,178 525 .1589 1559 

 264, 614: 4. רצ," 65 תרא 2%-- תראו
 לכו -- לכו ותיב תאו - :

 43. ילא -- לע 70. = הרחא נצ. = לכאה 30, 70 84 55 9
.264 ,260 ,257 ,253 ,224 ,210 ,197 ,178 ,176 74 

 כא -- םבאו 144, 187 : קוס 168. | תאשנ -- ת 6.
 43, 44. הדוהי -- (6) - - אשנ טק. ז84- 2:

 44. שיא 1%-- שיא לכ 40. = דודב -- דודכ 70.  ךממ --מ 2"
 נק. 8 134. | ינתוליקה 2 ז 0 --ינתליקה 7
 260 251, 257; 260, 286 -- ינתולקה 94. 178. 3 יל ןושאר
 תגק.ג. קב. רבד לס. שיא 47-- תא 96. | הדוהי 2"----

 הוהי 174. | לארשי -- לארש 7.

 ז. רפשב ז, 23, 67, 90, 94, 99: 100 102, 0-2 15
 169, 172,178, 252, 279, 282, קלח -- ץפח 2%1-- קלח
 הלחנו לס. דודכ 5 ונל 2", 70,182, 252,257: תטחס 1
 --ונ גת. 13 4 ןבב -- ןבב יל 84 -- ןיבב קעגוגס 09 -- ןבכ

 10. שיא 3" 134 -- 8 וילהאל ₪ ויהלאל 7-
 לארשי -- לארשיל 70.

 לכ 6: שיאו = -(ל ) -- שיא (גק.14 3. - שיא
 ירחאמ -- ירהאמו 4- | ןמ ץלוחפס ירחאמ 96. דעו - 5%

 15- םבילשורי 6.
 4. םבלשורי - - - אביו , 224. | אובו 4 םכילשורי 6

 ץרא קזמס לא 139. | םכישנ רשע תא ,5. םבישגליפ
.240 ,210 ,182 ,176 .4 144 .112 ,93.96 5% :94 ,82 ,21 
 261, 270, 614: קזונוס 128 -- ג \ 224 רמשל 1, 2, 22, 233%
,1289 199 ,99 96 :94 :93 :89 86 5 ,94 ,82 :70 , 
 114,144,150 55: 168,172.ז74+, 7% 182, 187, 0%
7 * 



4% 

 קרמל "לארשיב זכאו ריע תרימהל שקבמ קדתא
 קרלילח רמאיו באו ןעיו ! קדוהי תרלחנ עלבת 0

 ןכ אל : תריחשא םשכאו עלבא םכא יל קרלילח 1
 ומש ירכב ןב עבש שירפא רהמ שיא יכ רבדה
 קדכלאו ודבל ותא ונת דודב ךלמב והי תגשנ
 ושאר קדנה באוי לא השאה רמאתו ריעה לעמ

 לא קרשאה תצובתו : המוחה דעב ךילא ךלשמ 2

 ןב עבש שאר זרא ותרכיו קרתמכתב שעה 'דּכ
 *רעמ וצפיו רפשב עקתיו באוי לא וכלשיו ירכב
 ; ךלמה לא םכלשורי בש באויו וילהאל שיא ריעה

 לע עדיוהי ןב הינבו לארשי אבצה לכ לא באויו 3

 טפשוהיו סמה לע םכרדאו |: יתלפה לעו ירכה 4
 רתיבאו קודצו רפס אישו : ריכזמה דוליחא ןב 5

 ! דודל ןהכ היה יראיה אריע שגו : םינהכ 6

 יא

 הנש ירחא הנש שינש שלש דוד ימיב בער יהיו 1

 לא הוה רמאיו 6 קדוהי ינפ קרא דוד שקביו

5 0 10 ₪ 5 

 -- לבאב הנשארב 187. = ומתה ₪. 8. 2.
 19. יזנולש 93,112,150,174.  ינמלמפא ו 8% 220

 601. | התא קחותס התאו 154. | לארשיב םכאו 98 סָּג. | תלחנ

 -- תלחנ תא ץס -- תלחנ בא 187 -- הלחנ 4.
 20. ןעיו -- רמאו 84. | הלילח 1" 66 2"--' , 19%. | הלילה 2"

-/ 

 30,70,198,614. יל, 96.  שכא | 112.'

 21. רבדה , 85 -- רבדה השעא קס. | רהמ 5 173.  ודי--*

 נק. 24 140.  דודב -- ב ,\ 4, 70,168 --דב 90. ותוא

 2,112 264. - השאה ,174. | באי לא , 4 -- ולא 4.

 לא 8 224. ושאר --ו 187. | ךלשומ סָג,ז12,11.  המחה
.4 ,257 ,182 

 22. אבתו 1: 2: 4, 30, 70, 82, 85, 80, 90, 03. 94: 96 11

,7 ,251 ,240 ,224 ,19% ,178 ,158,174,176 ,154 ,114144150 
 260, 266, 270, 614 -- רמאתו 2%1. | םכעה לכ לא ו

 242, 257, 260, 204: תגתס -. שאר , 240 -- ושאר 4.

 עבשא 100 -- ; 99. = וכלשיו -- ךלשיו 70 -- וכילשיו 2, 3, 2

874" 7 42 99 :93 ,86 

 210, 224, 226, 246, 252,2%1,2%7,260,264: קזותס 1:28. רפשב

 וצפיו גק.ז4 82. רפשב -- רפשב לא 70 -- רפושב 2, 40,

2 ,,,,ָָ ,1 12 ,99 ,96 :93 ,90 ,80 ;86 ;85 

 210, 224, 226, 25ב, 257,260, 262, 264, 270, 614; קזנווס 44

 וצופיו 04: 96, 112: 154: 53,257, 4% שיא -- רשא %

 וילהאל -- '.1:4,102. | באף 226. | םבלשורי -- םכלשורי לא
 240 -- םכילשורי לא 6.

 24. באו 210. לא , 190 -- לע תטמ6 246. | לארשי , 40, 201.

 הינבו -- והינבו 30, זסז,160,168,224, 267 ; קזומס 112 -- והנבו

 79. | ירכה --יתרכה 1, 4, 40, 70, 96 ,,87,

0 ,264 ,2 ,260 ,267 ,263 ,2%0,2%1 ,240 ,246 ,224 ,195,198 

 271 3, 614, 659 כ: קנגתמס 155 ; (סאטש 2,168 ; תטתס 1.

 24. בכרדאו -- םכרינודאו 1 50 -- םכרודאו ,++%

 168, 174, 224, 246, 250, 252, 664; קזנמס 82. | ןב טק. 6%

 ריכומח -- ה , 154. 174 -- ה ג. 4 4

 2%. אישו -- אושו 2, 4, 30 96 22% 76

 249, 250, 251, 271 4, 614, 659'ק:: קזזתס 4 רפוס 2,

75,,+ ,+ ,,,,, ,70.93 

 187,195,210, 226,228, 240, 261, 2%3, 2%7, 260, 264 ; קזותוס 2,
 128 -- רפוש קזנתוס 6. קודצו ;, 4.

 26.. םכגו --- םבעו . אריע -- * , 1- יריאיה 2, 4%

,74 ,14,150,158,168,172 ,128 ,112,113 ,96,100 ,94 :93 :85 

,7 .254 ,253 ,252 ,250 ,240 ,246 ,224 ,187,195 ,175,176,182 
 260, 264,614: קצ1תגס 4

 ריש מ

/% 

 1. םכינש , 70. | ירחא -- . 252-  'נפ 70. 84 0
,,,,, ,96,99 ,4( :93 ,90 ,86 ,84 ,70 ,30 ,3 .1245 

 128,144,150,171,173,187,19ף,108, 201, 210, 224, 263,

 270, 282, 286, 1'400, 614. | לא -- לא לע 93 -- לע
 לואש -- ו , 240. = לאו -- ו ; 187 -- לעו 103,154, 660 11. תיב

 09 א .4 85 1

 באויו תרמו ול קדנש פלו ץרצרא ויעמ ךפשיו
 זז שיאו + ירכב ןב עבש ירחא ףדר ויחא ישיבאו
 באויב ץפח רשא ימ רמאיו באוי ירענמ וילע דמע
 12 זשכדב ללגתמ אשמעו : באוי ירחא דודל רשא ימו
 בסיו שכעה לכ דמע יכ שיאה אריו הלסמה ךותב
 דגב וילע ךלשיו קרדשה הלפמה ןמ אשמע זרא
 11 חדגה רשאכ !דמעו וילע אבה לכ האר רשאכ
 ירחא ףררל באוי ירחא שיא לכ רבע הלסמה ןמ
 14 הלבא לארשי יטבש לכב רבעיו :ירכב ןב עבש
 ; וירחא ףא ואביו וחלקיו םכירבה לָּכְו הכעמ תיבו
 1 % וכפשיו קרכעמה זריב הדלבאב וילע ורציו ואביו
 רשא שנעה 'לכו לחב דמעתו ריעה ללא קרללס
 16 תגרקתו ! ץדמוהה סיפהל שכתיחשמ באוי זרא
 לא אנ ורמא ועמש ועמש ריעה ןמ המכה השא
 ז7 הילא ּברקיו + ךילא הרבדאו הנה דע ברק באוי
 רמאתג ינא רמאיו באוי הדתאה הרשאה רמאתו
 18 רמאתו : יכנא עמש רמאיו ךתמא ירבד עמש ול
 ולאשי לואש רמאל הנושארב ורבדי רבד רמאל
 19 .רארשי ינומא ימלש יכנא :ומתה ןכו 'רבאב

 .ט2 ת1 5 ע

 252, 253, 257, 260 -- !חותו 283. ןימי -- ןימ לס. | ןקזב -- ןכוב
24 

 רמשנ , 99 -- דמשנ קנותס 4 זס. אסמעו 4. הב 6
 ףופשיו 2%2,281. הצרא קזמס 515 3. - תומיו 283. | באיו -. ףהב ף6. | שמוחה 96 149, 190, 154, 174: 79 260, 264, 4.

 ישבאו 7. ףדר -- ופדר 6.
 ירוענמ 7.

 דודל קננתנס
 וילע -- ויל טק. 34 4.

 באויב -- באומב 7.
 ןז. שיא 7.

 ירמאיו , 93- | 7 2.

 דודב ץפח 6.
 12. ללגתמ -- ללגהמ אל ץס -- ללוגתמ 1, 2, 2: 23: 84: 86.93: )4
 חפ112,150:174,175. 104 226, 240, 262, 253, 257, 200, 2049
 614. םבדב סג8 4 הלפמה 1%-- הליסמה 70, 150: 159 2
 257,260.  הלסמה -- (9) - - אריו ,182. | םכעה -- שיאה 7
 בסיו -- בשיו הלפמה 2%"-- הליסמה לס,1ף0,1%8, 253, 0.

 האר --ר קמתתס ד 22. אבה לכ 205 70. | וילע 2%--וילא
 רמעו - ו, 159 7- דמעיו 17.

 14. רשאכ -- רשאכ יכ 2.
 202 קזנוס 4.

 הגוה 20, 96, ף, 112, 197
 הליפמה 70, 150, 158, 2533 6
 ירחא 1%-- ירחא ףודרל 96. = ירחא ףדרל באוי ,154. = ףודרל

 ף6,112,150,174: 57: 202.
 14. רובעיו 2- לבב -- ב ,168. = יטבש - י הליבא

 176. | תיבו -- 1 201. | םםיריבה 9. והלקיו - ה , 2
 ולהקיו 1, 70, 89 49 176, 182,187, 224, 227, %
 249: 250 12 253,260, 264, 270, 271 4, 282, 614, 659 'ק ; קזווהס

 4 ואביו -- אביו 0. ףא , 1, 6.
 14,15- ואביו + וירחא ףא , 84.

 15. ואובו 283.  ורוצו ו12,1זָנ,150,154, 1. וילע
 -- הבר לע 175. תדויב -- תריבו 0,182,198 תטתס 2, 224-

 תכעמ 10,178: תטמס 226.  חללוס 2, 30, 92,
 1540 155: 174, 220, 227, 240, 249, 291; ליחב 1

 261, 287. תא,2. '--28%  תו... 220. = םפתיחשמ --
 4 -- םביתיחשמ 5 84, ף6, 102; 0, 4
 176,182, 187, 251,253: 7: 260, 282, 281, 664% זנתגס 8
 -- םביתחשמ 86,113: 114 614. 664. | ליפחל -- תא 70. | המחה

 40, 182, 195 -- המוחה תא 54
 16. ארקתו תצת6 ברקתו 4

 (טק.ז46. 5- דע 5:9 4
 17. הילא קזנמס ךילא 4.

 :50. | ירבד --ירבה תא 6.

 עונוש 12 /
 18. רסאתו -- ולא רמאתו 94. - רמאל - - רבה ,

 הגשארב 1, 4.,2) 22, 30.70.,21: 82, 84, 5, 6 89; 90. 93: 42%
2 ,19 150 :144 ,139 ,134 ,130 ,128 ,114 ,102 ,100 ,96 
 176,178, 240. 246, 249: 72 260, 264, 270, 288 '1, 614 ; קזוזגס
 168 -- הנשארכ 262. | רמאל 2" , 4 ולאשי לואש טק.
 +4 100.  לואש טק, 246. 134--- 3 \ 2.22, 30, 84, 85, 93% 90 2

 גז4,150,158.174,176ג 178, 187, 224, 240, 249, 4. לבאב

 , השא -- השאל לס. | לא אנ
 הנה 2

 ול -- וילא 614. | עמש 1%-- יעמש
 עמש יכנא < 96. | עמש 2%--
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 : יתלחמה ילזרב ןב לאירדעל הדלי רשא לואש
 קדוהי ינפל רהב סכעיקיו שכינעבגה דיב שנתיו 9

 ריצק ימיב ותמה שהו דחי שיתעבש ולפיו
 קדפצר חקתו ! סירעש ריצק תלחת שכינשארב 0

 תלחתמ רוצה לא הל והטתו קשה תא היא תב

 הנתנ אלו ושכימשה ןמ שכהילע שםימ ךתנ דע ריצק

 הדשה תיח תאו שכמוי שכהילע חונל עכימשה ףוע
 תב הפצר התשע רשא תא דודל דגיו ! הדליל 1
 תומצע תא חקיו דוד ךליו : לואש שגלפ קריא 2

 שבי ילעב תאמ ונב ןתנוהי תומצע תאו 'לואש

 רשא ןש קריב בחרמ שכתא ובנג רשא דעלג

 תא םיתשלפ תוכה םכויב שכיתשלפה שש שולת
 לואש תרומצע תא שכשמ לעיו : עבלגב 'לואש 3

 תרומצע זרא ופסאיו ונב ןתנוה' זרומצע זראו

 ןתנוהיו ללואש תרומצע זרא ורבקיו : םכיעקומה 14

 ושעיו ויבא שיק רבקב עלצב ןמינב ץראב ונב

 ירחא ץראל ושכיהלא רתעיו ךלמה הוצ רשא לכ

 ! ןכ

5 4 1. 60. 1. 1 

 זרא ערימה רשא "לע םכימדה ריב ראו "לואש
 2  שכהילא רמאיו שינעבגל ךלמה ארקיו ! םינעבגה
 רתימ שכא יכ קדמה לארשי ינבמ אל סינעבגהו

 ירואש שקביו שכהל ועבשנ רארשי ינבו ירמאה
 4 רמאיו | : הדוהיו ללארשי ינבל ותאנקב שכתבכהל
 רפכא המבו שכל השעא המ םכינעבגח לא דוד

 4 זכינעבגה ול ורטאיו |: קדוהי זרלחנ תא וכרבו
 ונל ןיאו ותיב פכעו לואש םשכע בהזו ףסכ יל ןיא
 זכירמא םשפתא קדמ רמאיו לארשיב תרימהל שיא
 < רשא שיאה ךלמה לא ורמאיו + שכל קרשעא
 לבג לכב בציתהמ ונדמשנ ונל המד רשאו ונלכ
 6 םכונעקוהו וינבמ סכישנא העבש וגל ןתני : לארשי
 רמאיו 0  הוהי ריחב ילואש זרעבגב קדוהיל
 7 ןב תשביפמ לע ךלמה למחיו :ןתא ינא ךלמה
 קכתניב רשא קדוהי רעבש לע לואש ןב ןתנוהי
 8 תא ךלמה חקיו : לואש ןב ןתנוהי ןיבו דוד ןיב
 זרא לואשל הדלי רשא היא תב הפצר ינב ינש
 זרב לכימ ינב תשמח תאו תשבפמ תאו ינמרא

 שבב א 722 2

 יתלחמה , 99 - יתולחמה 70 96, 712,134, 6% 240,
.5 660 ,262 

 9. םפינועבבה 7ס, 96, 112, 187, 240, 270 ; קזנתס 4

 םכעקיוו 2 82, 906: 99: 154,158, 0 242 -- םםועיקיו 1:2,

 187 ; קזגמתס 113 -- םכעיקויו 246, 286 -- םכעקויו 249 -- םכועיקף

 80, 86, 93: 174, 224, 240,2%2,664. | ולפיו , 06. | םכתעבש 4,

 4, 93, 128, 176, 228, 240, 251, 2%7, 260,659 'י ריתי ; קצונתס
 רחי ,\ 173, 197- םכהו -- המהו 174, 224, 246, 249, 250, 1

 271 8. 282, 614, 659 ק : קנומגס 8% -- מהו 182, 286 ; (ס:06 2,

 ותמה -- ותמוה 23, 82, 84,112, 140, 172, 246,253 -- ותימה 4

 םכינשארב ריצק (טק.ג85 1ֶדָ- | רצק 224. | םםינושארב 2, 6

 112, 251, 260, 264 =- םבינשארב 026 134 -- הנושארב 14 6

 תוגש. -- הנשארב 3,190 3 102066 290 ; תטת6 4. | 7רלחת ----

 תרלחתב 150, 174, 176, 210, 224, 246, 250: 251,263, 7%

 260, 270, 271 44, 282, 650 'ק ; קז1מס 113 -- תרלחתמ 153 ---
 ז-רליחת 70, 158 -- תרליחתב 264 -- תג" 0.

 ריצק 2"-- ארב ריצק 0. םבירעש -- םםירועש 56. 4
3 .178,246 :174 ,154 :149 

 והטתו -- והטיו 174. הל ,4 10. הפצר --הפצר תב 4%
 ת-רליחתמ 70, ג, 150, 158, 224 257, 260, 64 לא -- לע" 74-

 -- תלחתב 174. = ריצק ,155. | ךתנ -- ןתנ 70: 1660ז 7.
 םכימ -- םכימה 178. | ןמ --ןמ םכימ 224. | םבימשה 1"-- םםימש
 1טק. 4. 4 חונל םםימשה ףוע 4 תא =

 תריח -- ת טק. 8% 4 . 7%

 11. דגיו -- דנויו 93, 112 --- דנוו 74.

 182. תב -- תיב 5%.

1744 

 12. ןתנוהי -- ו ,260. | תאמ -- לכ תאמ 2%7,260. | שיבי 1,
1% 72,+,,, ,100 ,94 .89 ,86 ,85 ,84 :67 :2 

 178,182, 264, 7'00; קינתס 130.  ובננ טק. 1 130.  םכתוא

 2, 89,112,175.  בוחרמ 23, 30, 70, 84,093: 2 1

 158, 174, 246; 240: 253, 257, 260, 264. | ןש [טק.עגא[ 2
 ןאש סב, 187, 6 םבולת -- ו , 257 -- םכואלת 69 0
4 271 ,270 ,264 ,260 ,251 ,2%1 ,250 ,249 ,246 ,224 ,174,176 

 614; 659 -- םבוילת 70 -- םכיולת 158 -- םכו טק. 5

 שכש --המש 150, 176, 224, 246, 240, 20, 2%1, 270, 27ז 2

 659'ק : וותס :68 -- כ טק. 86 3. םפיתשלפה 0.
 112 -- ה ב 1,190, 168, 176, 187, 240, 200, 252, 270, 284, 659 'ק

 -- םם 102. | םביתשלפ -- םכיתשלפה 96. | עובלגב 6
 174,178, 226, 2%7, 260, 264 -- ב 1" ₪7. ג: 67 -- עבלגהב

 קזגחגס 6.

 1%. ["רומצע .2" , 174. | ןתנוהי

 -- תאו טכיעקמה 224, 04.

 14. ןתנוהיו -- ןתנוהי תומצע תראו 10, 2%3, 2%7, 260 -- ראו
 ןתנוהיו 201. = ןמינב , 187 -- ןימינב 174,276. | שיק -- שיא 4.

 לכ -- לככ 30, 84, 8%, 99, 150, 154. 1609 ,,
 251,262, 271, 282, 28, 288, 400, 663 '1 ; קזותוס 3 ; (טזז6 128 :

 תגתס 224. ץראל קזוהחס ץראב 96. ןכירחא ג, 15%, 158,

 תרא \ 82 -- תרא תי

 שגלפ -- שגליפ 1, 2

 ופסאיו , 8%. | תא :*

 םכינועבנה 70 93.96 112. 187, 246. 2 27.

 --תיב לכ ןס -- ריע תיב 153. | לע , 240. | תא 2, 4
 260, 4. םכינועבגה 2: 4, 90, 112, 154, 174, 246, 2

-264 ,260 ,257 
 2. םכינועבגל 4,934, 96, 112, 182, 187, 246, 253, 257, 260 2

 קזותס 168. | םכהלא 84, ָב,101,11,150, 155159,
 17,195 םכינועבנהו 112, 246, 253, 66- םכא ,,1-
 לואש ,. 84: 93- םכתוכהל 2, 3, 22,70, 84, 93 4: 2
129 ,240 ,246 ,242 ,224 ,210 ,182,187 ,168,174 12 
 2%85:297כ 260, 264,664: קונוס 4-- םכת 2.2" 139 -- ת נק.

 146, 24 ותואנקסבפ 1:
 4. דוד - ו. 100 2 םפינועבגה 86, 96, 112, 187, %

 2%3- המבו -- הוכ טק. ץג= רפכא קזונתוס רפפא 4.
 תרא ,

 4 ל ,, 014-
 ל. 226 -- ונל ז, 40 70,112.1%0,174, 176, 187, 108. 249 8
 2ף0, 251, 253: 57: 260,264, 270, 271 44, 282, 350,614, 4

 11,651: 659 'ק קתומס 134 - ל 23,140,155,168,172,
 226,228. בע 88 158.  ץאו--ו.30,150. שיא 4

 המ , 176. | םבירמוא ג12,113,226,240,253-  השעא -- השעאו
 82 ; םטתס 2 :

 5. שיאה 1. המיד - ונדמשנ --הנהמשנ 24

 בצייתהמ 96. = לובג 1, 23. 10, 70, 54, 55.
,174,175 ,144,149,150,154,158,162 ,101,112 

 210, 224, 225, 220, 229, 7 200, 264, 270, 614; קצוזתס

 99 3 (סזו6 0.
 6. ןתני - * \ 240 -- כ \ 42 149, 150, 174, 176, 187, 224, 70
 246, 249. 261: 252, 257, 269, 264, 650 11, 271 4, 659 'ק -- ןתו*
 112, 260, 614, 650 2, 12 664. | םכונעקוהו -- םכונעקהו 30, 6
 -- םכנעקוהו 7. לואש 0.180 82. - 6 -0 תט| וגם

,100 9 ,96 ,90 .89 ,86 :85 ,84 ,70 :3 20 
1 1797 ,,,ָ,ָ 139.144 ,114,128,114 
4 .281 ,282 :279 ,277 ,271 ,270 ,200 :7 :2593 ,210 ,201 ,108 

 286, 288, 280, 100 1, 14- ךלמה , 174. | ןתא ינא ,-
 ינא 515 קננממס 0.

 7.:לומחיו 112,187. .תשוביפמ לע 2"-- לעו 74 9
 2%7,260,264. | תרעובש 70,112,150,155:174: 3 7: 2000
 264,270. | שכתניב -- םכתוניב היה 70 -- םכתוניב 2, 3 2
 113,1%6,174, 176, 23, 257,200 -- םסתונב 3. = ןיב --' 9

 4, 589,158,173. - ץבו--'.4:168,173.  ןב --ןיב +
 8. תרא :"-- ת 0ק.145 )6. - הפצר ינב טק,196. קב --->
 ינב הפצר 197. ינב , 82.  ינמרא -- ינומרא 2,154,195 -- ינומדא
 .93, 150, 176 --ינמדא 108, 201, 254, 260, 1 4 ; קזותוס

 110,159 !סת66 89. | תרשביפמ 2, 3; 4, 22, 10, 70, 2 86,
 90, 93: 96. 99, ז 0, 168, 172, 174, 175, 176 4
.270 ,204 ,202 ,260 7% :2532 ,240 ,226 ,224 ,210 ,182,197,195 
 271, 277, 282,281, 42 286, 614: 107% + | לכימ , 172 -
 ברמ 2%0 -- ברימ 198. | לואש תב , 155. | תב 2"--ןב 6.

 לואש -- ו 134. לאירדעל -- לאירזעל 96 -- לאיריעל
 ילורב ןב , 690 2. | ילזרב , 614 -- ילרב 96, 174, 257, 360, 4.



 ג אז

 ןב ןנחלא ךיו שכיתשלפ שע בוגב המחלמה דוע
 ץעו יתגה ערילג זרא ימחלה זריב םכינרא ירעי

 תגב המחלמ דוע יהתו : םיגרא רונמכ ותינח 0

 שש וילגר תועבצאו וידי תעבצאו ןידמ שיא יהיו

 ! הפרהל דלי אוה םכגו רפסמ עבראו שכירשע ששו

 יחא יעמש ןב ןתנוהי והכיו לרארשי תרא ףרחיו 1
 ולפיו תגב הפרהל ודלי הלא תעברא תא !דדוד 2

 : וידבע דיבו דוד דיב

 ם6 יס ו

 260,288, 601 -- בנב 4,11ג,246. | ךיו -- תא ךיו 2%0--ך טק.

 :8/ 113.  ןב --ןיב 206--תיב 476.  ירע*-- הרעי 253: 297, 0

 -- ירעי ( ר םסמ תווחט[6.) 1, 2, 4, 22, 10,60, 67, 70, 82, 84, 8%, 66

14 ,,,, ,93.94.96 ,80,909 

1% 2 ,187 4% ,174 ,172 ,158 ,155 ,154 ,150 :144 :129 

(6 ,2894 ,282 ,2 ,279 ,277 ,271 ,270 ,262 ,240 ,201,210 ,200 

 4סס 17, 614. | םםיגרא 1%-- םכיגרוא 93,112. | תיב -- תב 2071

 ימחלה -- ה 597. = תילג תא , 149. | יתנה 0.146. 2 --יתינה
 150,174,200. ץעו --ץחו 96,154.  רונמכ קזומוס רונמב 8

 -- רוטב 2 ו רונמכו םבינרא 27"-- םכיגרוא 94,

 ה

 20. המחלמה 0 5% 215, 252 קתומס 3. | תגב , 4

 שיא ; 70. | ןודמ 30, 70, 85. 89: 93, ,,+,,87)

262 2 ,251 ,250 ,240 ,246 ,227 ,220 ,22% ,224 ,198 ,105 

 260, 264, 271 4, 282, 614, 650 2, 6%0'ק: תונתס

 178 ; (סע6 2,1 --', 4 תועבצאו 1, 2, 10, 60, 82, 80, %6,

7 ,253 ,242 ,226 ,210 ,158,187 ,155 ,101,102,112,113;154 

 260; 264, 286, 287, 288 1, 289, 100 1, 650 2: קז!תגס 70, 134--

 תועבצא 156 -- תועצאו ף3 -- ת , 650 4. תועבצאו וידי ,

 195. | תועבצאו -- תועבצא 225 -- תעבצאו 3, 4, 22, 21, 67,

%%6,,,, ,125 ,114 ,100 ,99 ,94 ,90 ,86 ,85 

 178, 226, 251, 2ף4, 270, 100 -- תו , 4. ששו , 7.

 העבראו 89.15%.  רפסמב 70,150.  דלוי 6%
 21. לארשי תא , 70. | לארשי -- לואש ף6. | יעמש , 226 ---
 אעמש 60, 112,174, 225, 251, 253, 69 'ק-- העמש 4
 1 58 תוגזַק. 160, 168 תוגש. 172 תגזש. 176, 224, 226 זתגזפ. 7
 נההזש. 242 תתגזק. 246, 240, 250. 252 תוגזק. 257, 260, 264, 0

 271 4, 288, 601, 664 ; קזנתס 2,

 21, 22. ףרחיו - - (12) - - הפרהל ,,.

18. 0 3 0.1 

 ז < דריו ללארשי תא שכיתשלפל קדמחלמ דוע יהתו
 ! דוד ףעיו םכיתשלפ תא ומחליו ומע וידבעו דוד
 16 וניק -לקשמו קדפרה ידיליב רשא בנב ובשיו
 קרשדח רוגח אוהו זרשחנ ללקשמ תרואמ שלש

 17 ןב ישיבא ול רזעיו : דוד זרא זרוכהל רמאיו
 ישנא ועבשנ זא והתמיו יתשלפה תא ךיו .היורצ
 קדמחלמל ונתא דוע הוצת הל רמאל ול דוד

 19 ןכ ירחא יהיו + לרארשי רנ קרא קרבכת גלו
 הכה זא זכיתשלפ שכע בגב המחלמה דוע יהתו
 19 יהתו : הפרה ידליב רשא ףס תא יתשחה יכבס

 טבת א 195 'ע

 1: המחלמה 150, קוגמס 3. | םביתשלפל -- םביתשלפב 224.
 ן-רא 1% תטת6 םכע 150. דריו -- ךלל 180. = וידבעו 56

 ומע -- ומעו 150. | םכיתשלפ תא מטפס םביתשלפב 6.

 זרא 2 92-

 ז6. ובשיו -- יבשיו 29 60 923,150, 174, 10%: 224, 227,
6% 0 42 ,4 271 ,270 ,264 ,260 2 :251 ,250 ,240 ,246 

 659 'ק ; (סצ6 84. | םונב 0 86, 90, 139, ,,,
 ו, 246, 240, 260, 262, 27, 260 20
 651. ידלב 1, 85: 93:99: 149, 154: 158,175: 170,187,
 246, 249, 257, 260 -- הדליב 253 -- ידלייב 96. = הפרה -- הפרע
 %00. | לקשמו -- ו 560 וניק -- * \ 150,158, 178. 195, 129

 614. -  לקשמ ,158- לקשמו קס ז5%. | תשוחנ .
 רוגח 58 111 -- הרוגח רוגח 93. | תרא 6 לא +.

 17. חרא -- לא 7- יתשלפה -- םביתשלפה קצוזתס 99, 4
 והתיזכיו 2, 3, 22, 30, 60, 112, 9 158,174,182,1897, 0

 226,246,253. ול 1,70,182.'2. מאל ;224. דע ,1.
 המחלמל -- המחלמב 23, 96, 112,139 6
 201, 246, 262, 271,282, קונזמס 8% -- המחלמה קונתעגס 0

 =- ל 1" טק, 146.95 תא -- דוע
 18. ןכירחא 5% 158, 108, 201, 224, 7 200. המחלמ

 9/ בגב , 226 -- בוגב 1, 22, 67, 82, 84, 86, 90: 93: 45
 ףְפ, 100, ס:, 128, 130, 134, 130, 154, 158, 162, %
9 271 ,270 ,264 ,7,777 

 2סס '1, 664 -- בונב 4, 6 86, 80, 96, 114, 150, 210
 249, 250, 253 : ץ106₪ז 111--בנב 160, 227, 240, 260,271, 5%

 614,664.  םבע -- ריע 250 תוגזָ. | םביתשלפ -- םכ ,%6.
 יכבש - יתשוחה 754 תרא 016 םבא
 166. - ףס -- ףסא 614. | ידיליב 2, 70, 84, 86, 89, 94, 0

6 ,254 ,226 ,224 ,195 ,187 ,174 ,190 ,134 ,112113 
 1. יהתו -- יהתו ןכ ירחא יהיו 253, 257, המחלמ 2
 201.  םכע בוגב ₪0ק.24[. 1:2.  בוגב -- ,-, ,+,4
 4סס -- בונב 40, 70, 85, 96, 150, 160, 210, 224, 240, 250, 7,

 ו

 < 22. תעברא -- העברא 96. = הלא סנו 515 4. | ודלוי 2
 150. - ןידבע -י ,.

 1 0880א. 20 4%

 18. ג.

 יפס ככ - 0-2 -,2 = - - < - 5 - = ה הגב המהלמ !רמעתו = < - - ב

 : םכינרא רונמכ ותינח ץעו יתגה תילג חרא ימחלה תיב םכיגרא ירעי ןב ןנחלא ךיו םכיתשלפ םכע בוגב המחלמה 5.
 רועי "ב 4 = = בהכ ככ הא המחלמ ג

 ג.

 ויתעבצאו הדמ -- 50-05-02 -- - 04

 : דוד יחא יעמש ןב ןתנוהי והכיו לארשי 5.
 8. :דוד - - אעמש ---- 71-01

 סת

 : הפרה ידליב רשא ףס תא יתשחה יכבפ הכה זא שכניתשלפ םכע בגב המחלמה דוע יהתו ןכ ירחא יהיו

 ו... יחא ימחל תא

 : הפרהל דלי אוה םכגו רפסמ עבראו םכירשע ששו שש וילנר תועבצאו וידי תעבצאו ןידמ שיא יהי) תגב המחלמ

2 548. 21,18-2 

 דוע יהתו 9.
 5. | :וענכיו אפרה ידילימ

 דוע יהתו 4

 תא ףרחיו 1.
 7. | :אפרהל דלונ - - - -

 :וידבע דיבו דוד דיב ולפיו תגב הפרהל ודלי הלא תעברא תא 2.
 - -.-- - לוד -- - - -- - אפרחל והלוג לא
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 ₪ 2. יז

 ; רואש ףכמו ויביא לכ ףכמ ותא קדוהי ריצה םויב תראזה דרישה ירבד תרא זדוהיל דוד רבדוו

 ץראה שערתו שעגתו 8
 וזגרי שכימשה תודסומ
 : ול הרח יכ ושעגתיו

 ופאב ןשע הלע 9
 לכאת ויפמ שאו

 ! ונממ ורעב םכילחג

 דריו וםימש טיו ז0
 ! וילגר תודת לפרעו

 ףעה פורפ לע בכריו = * 'צצ
 : חור יפנכ לע אריו

 ךשח תשו 2
 תוכס ויתביבס
 ! כיקחש יבע שכימ תרשח

 הדכנ הדגנמ 13
 ; שא ילחג ורעב

 קדוהי םימש ןמ שערי 14
 ; ולוק ןתי ןוילעו

 עכציפה עצה הלשיו 5

 2 יתדצמו יעלס קדוהי

 יהלא : יל יטלפמו

 וב הסחא ירוצ
 יעשי ןרקו ינגמ
 יסונמו יבגשמ
 : ינעשת סמחמ יעשמ

 רמאיו

+2 

 4 קדוהי ארקא ללהמ
 ! עשוא יביאמו
 5 תומ ירבשמ ינפפא יכ
 ! ינתעבי לעילב ילחנ
 6 ינבפ לואש ילבח
 ! זרומ ישקמ ינמדק
 7 קרוהי ארקא יל רצב
 ארקא יהלא לאו
 ילוק ולכיהמ עמשיו
 : וינזאב יתעושו

 ריב 3 ]קמ "ומ שי זיסיא מפל

116 ,125 (12 ,100 ,108 ,107 .90 :95 :93 :55 :54 ,82 

240 6 ,223,224 ,106,210 ,151,154:158,174,177,181 

 253: 257: 200, 270, 204, 100: קעותגס 10, 113: 207- ישקומ 2,

6 , 6 ,109 ,107 ,96 ,= :82 ,76 ,70 ,60 ,50 ,50 :10 

,64 ,260 ,287 ,2%3 ,244 ,240 ,226 ,150,174,177,178,195:223 
 299- תרמ 1

 7. רצב -- רעכ 253 -- 255 71.

 לאו --לא 18ז8. - ארקא 2"-- עושא 10 -- הוהי ארקא זס.

 עמשיו -- ו ,1- ולכהב 6. ילק 09. | יתעוושו 2
 וינזאב -- וינזאב אבת וינפל סָּג -- וינזואב 96 2

 8. שענתו -- שעגתיו 1.19, 23, 50, 6, 60 112,128,

.1 ,250 :240 ,6 ,244 ,227 ,224 ,22 ,210 :195 ,174,176 :170 

 270, 271 4, 297. 659 'ק: קזווס 168, 204: 6 15% -- שענתתו

 18, 7. +, 7 196. - תרודפמ 19: 23, 2

 86, 94,109,110,128,150, 151, 168, 223,242 -- ןרדסומ 9

 270 -- תודסומו 60,111,181,187 -- תודפסמו 240 -- ידסומ

 הוהי -- עמשיו - 1.

 107 -- ידסמ 4 םכימש 7. וזגרי -- ושגרי 224 -- ןוזנרי

 19.95.257. | ושענתיו טק. 46. 50 -- ושענתיו ילוק ולכיהמ עמשיו
 96. ולא 6. . ה

 9. ופאב ט8 95. = םבילחנ -- שב ₪. 445 67 -- םביל ₪.
1 

 10, םבימשמ 80 -- ץראו םבכימש 66%. | תרחת , 1822
 10--12. םכיקחש -- (20) -- יו טס. 4 14.

 11. סת. 471. - ףועיו 112,174. | אריו -- אדיו 6 זס,

25% .37 ,264 ,260 ;251 7 ,2189 ,200 ,200 ,199 ,176 ,151 149 

 307: 308: 375, 380, 393, 390, 396; 435, 446 ווהזפ- 476, 486, 487,
; 618 ,615 ,587 ,5%0 :571 :570 ,541 :536 :520 :524 :519 :507 ,488 
 קצותס 107, 200, 211, 251, 335, 357: 394, 490, 90 597: 607 :

.4 ,60= ,158 ,80 ,76 10166 

 12. ךשוח 151, 297, 260 -- חור 3 -- ורתס ךשחח

 ויתבבס 162 -- ותביבס 17% -- ויתוביבס 30, 50, 56, 93, 96, 2

 113, 125,136,151, 158, 174,196, תרכס 170, 257, %
 -- [-רוכופ 112,158 -- וכוס 95, 150, 151 -- וכס 244 2.

 םכימ ת טק. עגה 7.

 13. הגנמ , 187 - הגונמ 5, 96, 10130, 150, 181, 106, 2פ

 -- עגונזמכ .קעונגגס ורעב -- ר טק. ז8. ילחנ < יחלנ

 342 -- לרב 0866

 14. םבימש ןמ -- םכימשמ 109,196. | הוהי ,6.
 ולק 50, 70, 70, 107, 10,111,177,178, 181, 224, 4

 15. סנה. , 84,151. | םכיצח -- םכיציח 96,181 -- ןיצח צ16-

 זז )3. - םכצפיו ו34,154,182,11, 224,200, 207. קרב --

 ר !טק.14 - נהיו -- םכהיו 1, 18, 50, 56, 60, 76; 93,

,2240 ,223 6 ,187 6 ,107,108 

,2 ,204 ,4 271 ,270 ,260 ,253 ,241 ,240 ,249 ,244 .240 ,22% 

 ןוילע 0.

 ל

 1. ירבד 95 93--ירבד לכ 7.
 66 -- ה 2% ק.145 ב. | תאזה -- רמאל תאזה 109.  םכויב =
 אוהה שכויב 151. ותוא 56.100,112,12%: קתתמס 2. לכ ףכמ
 --לכמ 95,224. לכ 90.5 | ויביא -- ויבוא 74
 2. ףכמו , 99 -- דימו 210, 271 4 ; קזנתס 207 --

 -- לכ ףכמו 6.
 2. הוהי ,111,1ף%0. | יתדצמו -- יתדוצמו ז, 2, 2: 4:10: 20, 09

2 "109 ,102 99 ,90 :95 :94 :93 ,86 ,%4 80 ,70 ,60 ,56 

 נו4,126,136,150, 151,151:154כ 174, 177,181, 106, 210 2

06 :664 ,014 ,207 204 ,278 ,270 ,264 ,260 :257 .253 ,244 ,226 

 128, 134 -- ותדוצמו 076 4

 2. הפחא -- הסחה 182. | יניגמ 2, 18; 56, 70,923: 95: 74

 זס9,1סְס,ןוז,112,136,150,151,158, 174, 181, 187, 2241, 7

 200, 264--ינגמו 294.  ןרק 80.  יבגשמ יעשי זז. | יבנשמ 1.

 *קנמו 154,195, 221. - 'עשמ , 252 -- 'עישומ 18, 19: 50 56,

%6,,,,, ,109 ,108 ,107 ,96 :95 :93 :89 :55 :76 .70 

 ד 0111, 877 196, 210,224, 2

 263: 7%. 200, 264, 204, 207, 300: 2 קצנוהס 82, 204 --'עשומ

 223,240, 246 -- י'ע'שמ 2, 40, 80, 90, 195, 202 ; 1!תגס 242 ---

 יעש [טק.24. 113--ש [טק.1485 2.  ינעשת סמחמ 10ק. = 1

 םמחמ ,107.  ינעשת -- יניעישות 149: 355 -- ינעישות 2;
,107 ,00 :95 :923 ;80 ;85 ,80 ,76 ,60 ,50 05 20 :10 

 וווכרדר דק, כ כ 1 1092 174: 177, 181, 97,

2% ;281 :282 ,270 242 ,260 :27 ,253 ,249 ,244 ,240 ,224 ,223 

 294: 297: 399 : קצנתתס 82, 204 -- ינעשנת 23, 70, 210, 246 8

 -- ינעישת 4,170, 254, 270; 286; קננמס 128 -- יניעישת 19% --

 יעישות 1 6.

 4. ללוהמ 2, 50, 03, 107, 111,112, + 70

 252: 257: 200, 294, 207: 100- יביואמו 56, 06, 112, 174, 14

 קו 257, 200,207 : סנס עז 3 ---יביאומו 196 =-1 , 4- עשוא

 --- עשויא 76, 95:96 -- עשיא 4

 5- ינופפא 1, 4, 18, 10: 10, 50, 56: 60, 70, 76, 80. 82, 84, 4

,,ָ ,,,,ָָ, ,1 .107 ,102 .99 :96 :93:95 

 זלס,174,176.177.181,182, 210, 224, 240, 244, 253, 257, 4%
 264, 204, 297; 309 : קזנומס 04,110,168, 204. | ירבשמ -- ילבח

 294,10,9%--ש 0.145 15% --ירבשמ ילבה דעו למת 1

 :ף1,174.240:: קתותס 60. ינותעבי 3, 18, 10, 23: 56, 84: 93: %
 גסָל,1סס, 111,112, דז3,125,136,151, 154, 155 7

-00 ,297 :294 ,270 ,244 ,240 ,106 
 5.6. תומ - - (7) - - ילחדנ 4

 6. לואש 0ק.ז4. 96.  ינובס 1,2, 4, 1, 10, 50, 60, 70, 82, 4
4 195 ,154 ,151 ,150 ,146 2 ,109 ,108 ,107 ,96 :95 :92 

 17ס,174,177,191,195: 196, 229, 224, 220, 240, 244, 252, 9

 257: 260, 294, 109 : ןוונמס 11, 204. | ינוטדק 2.19, 50, 56,

 הרישח , 252 -- הרישאה
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3 %. )2 4. 1. 

 יתקדצכ יל ;דוהי בשו 5
 :רינוע 'לגנל ירבכש

 דסחתת דיסח שע 6
 : כמתת וכימת רובג שע

 רבתתי:תבג שע 7
 : רלפתת שקע םשעו

 עישות ינע שע תאו 8
 : ליפשת זכימר לע ךיניעו

 קדוהי יהנ התא יכ 9
 : יכשח קריגי ץדוהיו

 דודג ןחאאהרכב יכ | 0
 : רוש גלדא יהלאב

 וכרד שימת לאה 11

 קרפורצ קדוה! תררמא
 : וב כיסחה לכל אוה .ןגמ

 קדוהי:ודעלבמ לא 505 - 42
 ! וניהלא ידעלבמ רוצ ימו

 ליח יזועמ לאה 3

 ! וכרד וכימת רתיו
 זרוליאכ וילגר הושמ | 4

 : ינדימעי יתמב לעו

 5% 61 ו
 : שכמהיו קרב
 16 כי יקיפא ואריו
 לבת תודסמ ולגי
 קדוהי תרעגב
 : ופא חור תמשנמ

 17 ינחקי םכורממ זחלשי
 : זכיבר םיממ ינשמי
 18 זע יביאמ ינליצי
 : ינממ וצמא יכ יאנשמ
 19 ידיא זםכויב ינמדקי
 :יל ןעשמ קדוהי יהיו
 20 יתא בחרמל אציו
 ! יב ץפח יכ ינצלחי
 21 יתקדצכ ק;דוהי ינלמגי
 ילו בישו ירי רבב
 22 קדוהו ?כרה תרמש יב
 : יהלאמ יתעשר אלו
 21 ידגנל וטפשמ לכ יכ
 : הנממ רופא אל ויתקחו
 24 ול שימת היהאו
 ! ינועמ הרמתשאו

 צב 1 עפ א 4.

 27. רבנ 555 0.

,:18 ,150 

 28. ינוע 4.

 טק, 8 4.
 20. הוהי ירינ -- ירנ ריאת הוהי 466 -- ירינ ריאת 1,18 -- הוהי
 ירינ 84 -- הוהי ירינ הוהי 178. = ירינ --ירנ ריאת 03: 2509 2
 5206, 536, 607, 632 -- 'רנ 2; 3:4, 18, 30, 50, 56, 60, לס ( תו

 קזפקסתופ ריאת) 76, 82, 85: 80. 93: 94: )5, 96, 108, זז, 2

174,176.77 ,173 ,168 ,114,145:149.150:154,158 :125,128 

,212 ,211 ,210 ,206 ,20% ,201 ,198,200 ,181,182,195:196 

 224, 225: 226, 228, 240, 244, 240, 2ף1, 251, 257, 200

0 :325 ,121 ,320 ,100 ,108 ,107 ,106 ,302 ,204 ,282 ,4 271 

,40 ,366 :359 ;155 ,350 ,348 ;342 :340 .335 :337 :336 :335 :312 
,7 :4509 :125 ,421 ,420 ,415 ,400 :405 :403 :399 :375 :369 :368 
 526, 532; 607, 014. | הוהי \ 355. | הוהיו -- הוהי 1 -- ינדאו 4

 היגי קזנתוס חיגי - ,

 40. הכב --ךב 30. 56.76, 95,150,181,196, 260. דודג ,%.

 יהלאבו 18,102: 30 55: 5 , ,,,,,,, 227

 226, 228, 257, 260, 294, 665 ; תטת6 22%. | גלדא -- ד קונוס ג

 99 -- גלדי 95.
 31. תרמא -- ר 6 ת 150. | םםיפוחה

 06, 110, זז, 112, 113, 12%, 100, 154: 158, 12 1

.4 260 ,257 ,23 ,244 ,242 :222 ,182,187,191,196 

 22. 'כ קזנתוס יז ימ ;\ 169, 4 לא -- הולא 1.
 ידעלבמ 2"-- יתלוז 70, 93, 96, 149, 200, 253, 257,

 21. 0. , יזעמ 1, 3, 30, 67, 70, 76, 82, 8%, 89,

 94,96,99.108,ו11,113.128.ו34.130.144:174.175.176,זִדְק,
4 ,601 ,244,261 ,240 ,210,222 ,178,181,187,195 

 רתיו -- ןתיו 664, 06 04.  יכרד 223 7 76

,240 ,246 ,240 ,227 ,273 ,210 ,196 ,175,176 ,174 ,112,126 
 2%1, 260, 262, 271 4, 614, 659'ק ; קתמתס 70, 128,173, 244 ;

 תטמ6 ף3 -- םכיכרד זז.

 34 וילגר -- ' . 160, 168,171, 177, 271 4, 288 -- ו , 1 4
2 95 :95 ,4( ,03 ,82 ,76 ,60 ,56 ,50 ,10 ,21 ,18 

,27 :174,176,18 ,154,172 ,149,150 ,113,114,12% 
,251 ,20 ,240 ,246 ,242 ,227 ,226,226 ,221,224 ,210 ,106 

 260, 282, 204 300: 659 'ק, 665 ; קוס 128. | תוליאכ = תולאיב
 89--ו.93. לע --ו.30 181,196.  יתמב 58 8 --יתומב

,,,, 0535 :84,032 ,60 ,56 ,10 ,21 ,22 ,2 ,1 

2602 ,257 ,263 ,223,244 :106 ,195,181 ,168,174,177,178 
 278, 288, 204, 400, 601,664-ויתמב 240. | ינדמעי 4, 22,

,+,, ,100,101,102,111,114 ,96 ,89,990 

 2 1979, 210, 260. 2% 262 -- ינבירדי 6.

 ררבתת 93: 221; 4

 לתפתת 6.
 עישות -- ו , 174.  םבימר -- תומר 196 - ם*

 61 4, 659 'ק, 665 -- םבמוהיו 136, 149 -- םכוהיו 80,181, 246 = םכעו -- ו. 4 56
 טק. 14- 2 14

 16. יקפא 12 84, 80, 100, 102, 110, 139, 187. 101,223, 2

 262, 286, 288 '1, 1001. | םכי -- םכימ 173. | תדסומ < 244--
 תודסומ 1, 2, 10: 30, 50, 50, 60, 70, 76: 85, 89, 9: 956 7

 זננ,112,112,114,126, 150, 151,154, 170, 174, 7

4% ,277 ,200 ,257 ,254 ,21 ,240 ,240 ,220 2 ,210 ,196 152 

 292, 294: 297 ג קזנתוס 67 -- תדסמ 6. תרעגב -- תרעגמ 2

 107, 109, 136 -- חור תרעגב 1. ךפא קצנתס

 18. ינלצי 86,175. | 'בואמ 170,174,112,111,12%. זע 4
 -- זע הוהי 5- יאנשמ -- יאנשמו 18, ף0, 93, 108,

 136,150, 170, 174, 196, 223 --'אנשמ א 128, 204--יאנושמ 2:

 ינזכזכ -- ונממכ 6 7.
 19. ינומדקי 18, 22 0 56, 60, 76, 80, 84, 95,06, 100

 ונו,112,111,114,136, 154,155: 170, 174, 181, 187, 223.

 246, 270, 294: 297: 199. ידא 9%, 100, 112,116,181,
 ןעמש -- ןעשמל 1, 2, 4,18,19, 10, 56, 70, 93, 95, 96, 107,

29 ,257 ,251 ,240 ,224 ,221 ,210 ,201 ,187 ,182 ,150 ,136 ,10 

 271 4, 309. 375 -- ןעשמא 24.

 20. אצוו 56.76, 93. 112,125, 174,181, 244, 204, 309. | יתוא

 56, 112,125, 264, + יניצלחי 96. 4.
 21. ינילמגי ץס, 154. - יקדצכ 60. | רובכ 18, 100

 1סְדְ,108,112,113,125,150,174,177,181, 187,196, 221,

.9 106 :204 ,200 ,257 .249 ,246 ,244 ,240 

 22. יהלאמ , 2 -- 5 24

 23. 00. 01: 22. | !'טפשמ 4, 18,19,10, 50, 56, 60, 70
76 ,,,,,,,,, ,1 5 

,204 ,2%3 ,2%1 ,2%0 ,249 ,246 2 .240 ,227 ,224 .177,196 
 271 4, 282, 2834, 284, 288, 202, 204, 207. 109 659 כ, 665 : 6
 64 -- יטפשמ 12 11 ויתקחו -- ויתוקוחו 76, ף3 -- ויתוקחו

 1,170,197. 2%3--'תקחו 181. אל -- אלו 181.  הנממ --ונממ
 162 )3:8. 22%, 367 -- 'נממ 206, 244, 452: קזנתס 612 ; 06

 2ף0, 564% םוגתס 196 -- 0-

 23, 24. הרמתשאו - - (9) - - לכ 8 6.
 24. 00. \ 4. | היהאו -- יהאו

 ול הרמתשאו ול 6.
 26. סת | 191. | הוחי בםשיו ,ז82. | םשיו -- בשיו םבע 1.

 הוהי , 84. | יתקדצכ -- יתקדצב קזגתס 99, 155. | *רובכ 23,

2 ,221 ,196 ,+ ,,,, ,5,112 ,2 ,60 ,60 

 244, 263, 257: 260, 204, 100 -- 'דובכ 174 --ידבכ (06 4,909 --

 ר 1טק :45 134. - ויניע -- \ 10, 30, 06, 150,181,210, 251; 2

 תטמ6 66% -- וניע 4.

 26. םכע 2*-- םכעו 30,108, 174, 257, 0.

664 ,294 :93 

 ול --ומע ו 4

 רובג -- ו ,%
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 ימע יבירמ ינטלפתו | 4
 םכיוג שארל ינרמשת

 ! ינדבעי יתעדי אל שכע
 יל.ךשהחכתי רכנ.ינב "25

 ! יל ועמשי ןזא עומשל
 הלב רג נב 6

 ! שכתורגסממ ורגחיו
 ירוצ ךורבו קדוה יח - 7

 ! יעשי רוצ יהלא םכריו
 יל תרמקנ ןתנה לאה 48

 ! ינתחת סשכימע דירמו
 יביאמ 'א'צומו 9

 ינממורת ימקמו
 ; ינליצת שכיפסמח שיאמ

 סכיגב הוהי ךלוא ןכ לע | 0
 ! רמזא ךמשלו

 ךכלמ תעשי עדגמ = :ףצ
 וחישמל דסח קדשעו
 : שכלוע דע וערזלו דודל

 .71 .60 /\ \. יג א 1

 35 המחלמל ידי דמלמ
 : יתערז השוחנ תשק תחנו
 16 ךעשי ןגמ יל ןתתו

 : ינברת ךתנעו
 37 ינתחת ידעצ ביחרת
 ;ילסרק ודעמ אלו
 38 םכדימשאו יביא הפדרא
 ! םתלכ דע בושא אלו
 39 ןומוקי אלו שכצחמאו שלכאו
 ! ילגר תחת ולפיו
 40 המחלמל ליח ינרזתו
 : ינתחת ימק עירכת
 גו ףרע יל התת יביאו
 ! שכתימצאו יאנשמ
 2 עישומ ןיאו ועשי
 ! שכנע אלו זדוהי לא
 .3 ץרא רפעכ טכקחשאו
 ! סכעקרא שכקדא תוצוח טיטכ

 רק ב תו 2 5 וש די זי א וו

 224, 257,260, 204. - יבירמ 5 ף9 -- יברימ 144 -- יברמ
 ימע -- םבימע 150,300. | בע -- םכעו 181, 204. | אל םבע -
 אלו 244.  ינודבעי 1, 2, 10, 50, 56 ₪ 91

.5 10156 ; 300 ,204 ,277 ,244 ,223 ,196 
 45. 0. , 84. | ושחכתי --ת ,\ 93,181, 196 --כתי טק.186

 ובשל ג 2,020 10 100 50-50 00 7 6 93: 94 5

2 ,+ 128,134.1509 ,111,125 ,99,108 

14 ,244 ,240 ,220 ,224 ,210,223 ,176:177,178,181,182,187 

.4 ,202 ,286 ,284 ,28 ,282 ,270 ,271 ,204 ,262 ,260 :257 

 .יל ועמשי ₪גק.146. 130 -- 'ל ושחכתי רכנ ינב יל ועמשי %.
 46. רכנ , 99.  ולבי קזווס ולכי ספ -- ולובי 112, 174,106 --

 ולבחי 22. ורגחיו ₪ וגרחיו 19. | םכתרגפממ 3, 30, 50, 6
4 ,,,,,,?+,,ָ ,,,.,.,.,ָ ,960 ,04 

 240, 244, 262, 253, 257, 614--- םבהיתורגפממ 181, 196, 240, 24

 -- םכהיתרגפממ 4, 56, 93, 150, 309 -- םכתו טק. 0

 םכתרסממ 144 -- םכיתורגסמכ .

 47. הוהי -- ינא ( תגזש.ינדא) 224. | יהלא םכריו 555

 םכוריו 1, 10, 30, 50, 50, 60, 84, 05. 6 5,

2 ,240 ,226 ,224 ,106 ,101 ,182 ,177 ,174 ,158,170 ,154 ,60 1 

 257: 200, 294: 207, 309 3 קזגנתס 168.  רוצ , 107, 174, 242,

 260 -- 'חלא +4 ּ

 48. ןתונה 2, 3, 23, 56, 70. 76, 84, 05: 96 4

,294 ,262 ,260 ,257 ,253 ,249 ,168,174,177.181,182,1906 

 תומקנ יל < 96. | תרומקנ 1, 2; 3: 4, 10 23: 30 50, 56, 60, 0
,101,120 ,9 ,95 :94 :93 ;90 ,80 ,86 ,8% ,84 ,82 ,76 

 1זו,128,114,112,114.12%, 150,174, 176, 177, 778,812

2020 200 .7 ,254 ,253 :262 ,240 ,240 ,226 ,223 ,210 ,196 

 271, 279, 282, 28, 286, 202, 204, 300, 664 : קענתס 6%

 יל , 76. | דירומו 2, 19, 50 60, 76: 84, 93: 95: 99. 101,101,

,223 ,210 ,196 ,181 ,158,177 ,112,125,119;149,150,154 

,24 ,202 ,286 ,284 ,28 ,282 ,27 ,271 ,262 :257 ,253 ,244 ,240 
 209 -- דרומו 174 -- * , 191 -- דירומ 56 -- רבדיו 7.

 יניתדת 244 -- יתחת 7-

 49. יאיצומ 18, ךס --- יא'צמו 70, 06, 150, 158, 2%7, 260, 27 -*

 יאצומו 178 -- יאצמו 224 יביואמ 112,113,12ף,1%0 -- ,.

 ימקמו -- ו . 56,181,195. | 'נממרת 128,168,8%. | שיאמו
 56, 96, 111,150 244, 294, 309 -- שי טק.

 180 171. | םכיפמח -- סמח 196. | ינלצת 144 -- , 7.
 50.\ ןכ , זז 4 ךדוא -- ו , 109, 176, 178 -- ךדוי -

 חוהי 93 -- סופט 58 134 -- [טק.ז85 4. הוהי םכיוגב <

 2212. םביוגב -- םםימעב :95- הרמזא 6.
 51. לידגמ -- ' \ 2, 18, 60, 107, 108, 110,136, 244, 2%7 ---

 לודגמ 4, 40, 50, 56, 76, 80, 89, 93, 95, 90, 111, 112, 12%,

4 ,240 ,246 ,227 ,220 ,224 ,223 ,1(6 ,187 .1721741708 

 251, 2%3, 260, 270, 271 282, 286, 202, 24, 614, 6%9 'ק, 665 :

 עוותס 128 ; [6(0 70. | תועושי -- תעשי 2 -- תעושי

 136,196, 210, 224-- תועשי 12%. השועו 1 8, 8, 5,575

 136, 174,181 4 וחשמל 95- :

 46. דמלמ -- מ 2% טק. 99. | "די 96. | המחלמב 95.
 תחנו -- תתהנו 96 -- תחת +5 השוחנ --.155--'
 4, 95: 224. 250 7: 260. יתועורז 56, 03; 99: 96 2
 4 181, 253, 10 -- יתעורז 4: 76 2 86, ,7:

 187, 195, 196, 223: 244, 249, 257, 200, 204,297 -- תק
114- 

 36- ןתתו--ו ,187. | ךתונעו 19, 30, 50, 56, 70 2
7 ,,,,,, ,;, 108 ,102 .96 ,05 
 17ָד,181,187,1פ1, 210, 244, 249: 253: 254, 27, 260, 204: 309 ?

 4016 112, 124- יניברת 56, 6, 181 ; 06 1.
 27. יניתחת 76 ף3,181 -- יתחת קצנמס - אלו -- ו קונוס

 29+ ילוסרק 19. 50, 56. 76. 84. 93: 95, ָ,,,
.24 ,260 79 ,253 ,240 ,220 ,224 ,174,181,106 :154,158 

 248. יביוא ף0, 96,112,113,174, 240. | םבדימשאו -- יי , 82 --
 ;כנישאו זזנ,181 ; םטת6 224.  אלו--ו,181:. | םכתולכ 2

,102 ,100 ,99 :95 :89 :86 ,84 ,67 ,60 :56 ,30 230 
,2 

20 2440 ,240 ,223 ,210 196 :176,177,181,182,187,191,195 
24 ,202 ,286 ,282 ,271 ,270 ,204 ,262 ,200 ,257 :263 ,252 

 200 '1 ; קתותגס 82, 4-
 39. אלו --ו ,150. ןומקי 94, 224,

 1. ילגר -- וילגר 4-
 40. ינרזאתו 40 56.76,111,196, 294. | יניתחת 294-- יתחת

.5 10766 
 41. יביואו 112, 125, 253. 257; 260 264. = ףרוע 5
 287. יאנשמ -- יאנשמו 95, 294 -- יאנשנכ 4. םבתימצאו --

 ו
 42. עישומ -- 1 \ 4. 223 2 67, 90, 94, 100, 2 7
,298 ,07 2%2,270,271 ,223 ,134,162,168,178,1905 

 אלו -- \ ,6-
 44. ץרא -- ץרא לע 40 -- תוזַא. 488. לע ץס -- ץראה

 טיטכ קזונגס שיטב 0. ז-ררוצה 1, 2, 4, 10, 10: 50, 76: 83: 59
9 +,+,+,+,+ָ ,101,102 ,99 ,96 94 ,93 

:101,195 ,187 ,182 ,176,179 52 168,172 52 
,7 28922 ,278 ,271 ,270 ,264 ,260 .7 :253 ,252 ,240 ,244 ,224 

 202, 204,614. - םכקדא םכעקרַא < 580. | םכקדא . 204,
 541 -- םביקידא קנס 612 -- םבקידא 19, 30, 50, 70: 4 59

, ,81,186 159 ;149 ,125 ,112 ,6,108 
,239 ,237 ,128 ,220 ,224 ,22 ,220 ,213 ,212 ,206 ,205 ,261 ,1 
9 ,202 ,281 ,282 ,271 ,270 ,260 7% ,253 ,251 ,20 ,249 ,246 

:9 :375 :309 :367 .366 350 ,348 :338 ,335 ,122 ,410 ,400 ,01 
 סב, 410 420 421: 433: 452, 461: 479: 473: 476: 454: 7:
:9 :540 :536 :535 539 ,526 ,524 :521 ,519 516 :513 490 :480 
.694 :598 597% 599 .588 :587 :583 :575 :569 :567 :564 :557 :553 
 606, 6077, 61 5, 616,624, 2 642, 6443 קז1תוס 128, ו 72
 200, 211, 517: 548 ' 0116 570 -- םכקרא 446, [סעז6 1 -- םסקירא

 56, 240 307: 337: 355: 474: 486. 531,560. | םבעקרא . 95 ---
 םכעקראו 56 -- קר קגומס עד -

 44. ינטלפתו = ינלטפתו 150 -- ו , 17% -- 'נשלפתו 7

 ולפיו -- ולפי
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 : לואש ףכמו ויביא לכ ףכמ ות*א הוהי ליצה םכויב תאזה הרישה ירבד תא הוהיל דוד רבדיו 53
 : לואש דימו ויביא לכ ףכמ ותוא הוהי ליצַה םכויב תאזה הרישה ירבד תא הוהיל רבד רשא דודל הוהי דכעל חצנמל 41

 ! יל% יטלפמו | יתדאצמו יעלס הוהי %%%% %9%%% %%%%% רמאיו
 ילא יטלפמו  יתדוצמו יעלס הוהי 4 | ! יקזח קדוהי ךמחרא מאיו

 ! ינעשת סמחמ יעשמ יסונמו יבגשמ | יעשי ןרקו ינגמ | וב הפחא ירוצ יהלא
 %%%%% %%%% %%%% - %%%%%% !'בגשמ | יעשי ןרקו ינגמ | וב הסחא ירוצ *%%%

 : עשוא יביאמו הוהי ארקא ללהמ
 ; עשוא יביא ןמו הוהי ארקא ללהמ

 : ינאתעבי ירעילב ילחנ% תומ ירבשמ ינ*פפא יכ
 : ינותעבי ילעילב ילחנו תומ ילבח ינופפא %%

 ! זרומ ישקאמ .ינאמדק | ינא*בס לואש ילבח
 ! רומ ישקומ ינומדק | ינובבפ 'לואש ילבח

 : ונזאב <%% 4%%%% יתעושו | ילוק ולכיהמ עמשיו | ארקא יהלא לאו | קדוחי תורקא יל רצב
 : וינזאב אבת וינפל יתעושו | ילוק ולכיהמ עמשי* | עושא יהלא לאו | ";רוהי תצרקא יל רצב

 ! ול קררח יכ ושעגתיו | וזגרי שימשה תודפומ*א | ץראה שערתו שעגתו

 :רל הררה יכ וש עבהיה  "רורהי רה ירכומו ץראה שערתו שעגתו

 : ונממ ורעב שילחג | רכאת ויפמ שאו | ופאב ןשע קדלע
 ; ונממ ורעב שילחג | לכאת ויפמ שאו | ופאב ןשע קרלע

 : חור יפנכ לע צרו | ףעיו בורכ לע בכריו גז : וילגר זרחת לפרעו דריו םכימש טיו
 ! חור יפנכ לע תצדיו | ףעץיו בורכ לע בכריו ג ! ןילגר זרחת לפרעו | דריו כימש טיו

 ; שכיקחש יבע שכימ תרשח | תוכס וית*אביבפ | %%%% ךשח זרשיו
 ; םכיקחש יבע םימ תכשח | ותכס ויתוביבפ | ורתס ךשה תש%

 ! שא ילחג* ורעב %%%% %%%% ןדגנ הגנמ
 ! שא ילחגו *דרב ורבע ויבע ודגנ הגנמ

 : ולוק ןתי ןוילעו | הוהי םכימש ןמ םכער'%
 ; שא ילחגו דרב ולאק ןתי ןוילעו הוהי םכימשב םכעריו

 ! כמהוו *א% %*קרב* | םציפיו שכיצח חלשיו
 ! שכמהיו בר שיקרבו םציפיו ויצה חלשיו

 : ופא חור תמשנמ | הוהי *תרעגב | לבת תודס*מ ולגי< | םי* יקיפא ואריו
  :ךפא חור תמשנמ | הוהי ךתרעגמ לבת תודסומ ולגיו = םימ יקיפא ואריו

 ! ינממ וצמא יכ יאנשמ* זע יביאמ ינליצי 8 ! שיבר שכיממ ינשמי | ינחקי שכורממ חלשי
 : ינממ וצמא יב יאנשמו זע יביאמ ינליצי 8 ! שכיבר זםיממ ינשמי | ינחקי םכורממ חלשי

 ב ) ינצלחי יתא בחרמל אציו 0 : יל ןעשמ% הוהי יהיו ידיא םכויב ינ*מדקי
 ! יב ץפח יּכ ינצלחי בחרמל ינאיצויו 20 ! יל ןעשמל הוהי יהיו ידיא זשפויב ינומדקי

 : יהלאמ יתעשר פצלו | קדוהי יכרד יתרמש יכ 2 ! יל בישי ידי רבכ | יתקחצכ .הוהי ינלמבי
 . : יהלאמ יתעשר תצלו | קרוהי יכרד יתרמש יכ 2 ! יל בישי ידי רבכ | יאקדצכ 'הוהי ינלמנ"

 ; ינועמ הרמתשאו ול שימת היהאו 4 : הנממ רופא אל ויתקחו | ידגנל ואטפשמ לכ יכ
 :ינועמ *רמתשאו | ומע פכימת *יהאו 4 ! ינמ* ריפא אל ויתקחו | ידגנל ויטפשמ לכ יכ

 ; וכמתת םכימת רובג שע  דסחתת דיסח שע 26 |: וינע דגנל יהבכ | יתקדצכ יל הוהי בשיו
 : סמתת שימת ראבג שע דפחתת דיסה שע 26 | !ויניע דגנל ידי רבכ י*קדצכ יל הוהי בשיו

 : ליפשת זכימר לע ךיניעו | עישות ינע שפע *תאו **% 28 | !לאפתת שקע שעו *רבתת רבנ םשע
 : ליפשת תומר +%+ זםכיניעו עישות ינע שע התא יכ 28 | :לתפתת שקע זשכעו ררבתת רבנ שע
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 ! רוש גלדא יהלאב* | דודג ץורא קדכב יכ 30 | !יכשח היג' הוהיו = קדוהי ירינ %%%* התא יכ
 : רוש גלדא יהלאבו | דודג ץארא *ךב יכ 40 | :יכשח היג' יהלא<  קדוהי יראנ ריאת התא יכ

 ?ףב שפיפאהה לבל תצוה ךגמ | קדפורצ קדוהי .1ררמא ' רכרד שימת ללאה
 ! וב .םיסוחה 'לפל אצוה ןגט | קדפורצ קדוה קררמא = ופרד שימת לאה

 : וניהלא ידעלבמ רוצ ימו | קדוה' ידעלבמ לא ימ יכ
 : וניהלא יתלוז .רוצ ימו | זדוהי ידעלבמ הולא ימ יכ

 ! וכרד םימת רתיו לח יחועמ לאה
 : יכרד שכימת ןתיו ליח ינרזאמה לאה

 ! ינדימעי ית%מב לעו זרוליאכ וילגר הושמ
 : ינדימעי יתומב לעו זרוליאכ *ילגר הושמ

 : יתעארז השוחנ תשק *תחנו | המחלמל ידי דמלמ
 : יתעורז השוחנ תשק התחנו המחלמל ידי דמלמ

 :ינברת ךתא*נעו %%%א%% 4% ךעשי ןגמ יל ןתתו
 ! ינברת ךתונעו ינדעסתי  ךנימיו ךעשי ןגמ יל ןתתו

 ! ילסרק ודעמ אלו | ינתחת ידעצ ביחרת
 : ילסרק ודעמ אלו יאתחת ידעצ ביחרת

 !: שפכת%אלכ דע בושא אלו סכדימשאו יביאא ה*פדרא
 ; שכתולכ דע בושא אלו םכגישאו יביוא *ףודרא

 ! ילגר תחת ולפיו ןומוק' אלו םסכצחמאו םכלכאו
 ; ילגר תחת ולפיא | שוק ולכ' אלו שסצחמא*

 ! ינתחת ימק עירכת | קרמחלמל 'ליח ינרז*תו
 :י*תחת ימק עירכת | קרמחלמל ריח ינרזאתו

 : שכנע אלו קדוהי לא | עישומ ץיאו וע*שי 42 | ! םתימצאו יאנשמא | ףרע יל קרתת* יביאו
 :זכנע אלו ץדוהי לע | עישומ ןיאו ועושי 42 |  :םכתימצא* יאנשמו | ףרע יל קדתתנ יביאו

 ; כעקרא שכקדא תוצוח טיטכ ץרא | רפעכ שקחשאו
 ! שכקירא תוצוח טיטכ | חור ינפ לע רפעב שכקחשאו

 ;ינ>אדבע' יתעד) תל םשע | שםיוג שארל ינרמשת | ימע יבירמ ינטלפתו
 : ינודבע' יתעד! תל םשע | שיוג שארל ינמישת | *פשע יבירמ ינמלפת+

 ; זכא*תורגסממ ורגחיו | ולבי רכנ ינב 6 :יל ועמשי ןזא עומשל יל ושחכתי רכנ ינב
 5היהורגפממ וגרהו | ולבי"רכנ ינב 6 ;יל ושחכ*' רכנ ינב יל ועמשי ןוא ע%*משל

 !יעשי רוצ יה*לא םכ*ריו | ירוצ ךורבו הוהי יח
 ןיעשי *%%* יהולא שכוריו | ירוצ ךורבו הוהי יח

 . ! ינתחת שכימע דירמו | יל תאמקנ ןתאנה לאה
 ;יאתחת שימע רבדיו יל תומקנ ןתונה לאה

 ינלצת שיסמח שיאמ | נממורת ימקמו | יביאמ יאיצומו
 <+ << ינליצת *%סמה שיאמ = ינממורת ימק ןמ ףא = יביאמ יטלפמ*

 ! ארמזא ךמשלו | יוגב קדוהי ךדוא ןכ לע
 ! הרטזא ךמשלו | זדוהי םיוגב ךדוא ןכ לע

 ! טכלוע דע וערזלו דודל | וחישמל דסח קדשעו | וכלמ זרועושי "רידגמ
 ; סכלוע דע וערולו דודל | וחישמל דסח קרשעו | וכלמ זרועושי לאדגמ

 7 א



 62 ג. 1

 תרבשב בשי דודל רשא וסירבגה תרומש קדלא 8
 סע .ונצעה ונידע פטה ישלשה שאר ינמכחת
 רזעלא ורחאו !דחא םכעפב ללח תואמ הנמש
 סכפרחב דוד שכע םסכירבג השלשב יחחא ןב ידד ןב

 :לארשי שיא ולעיו המחלמל םש ופסאנ םיתשלפב
 קבדתו ודי העגי יכ דע שיתשלפב ךיו שק אוה זס

 זכויב הלודג העושת ?דוהי שעיו ברחה ללא ודי
 ורחאו !טשפל ךא וירחא ובשי םשעהו תוהה זז

 יהתו היחל םכיתשלפ ופסאיו יררה אגא ןב המש
 ינפמ סנ שכעהו םכישדע האלמ הדשה תקלח שש

 תא ךיו הליציו הקלחה ךותב בציתיו : שיתשלפ 2
 ודריו : קרלודג קדעושת ;דוהי שעיו שכיתשלפ 3

 דוד לא ריצק לא ואביו שאר שכישלשהמ םכישלש

 קמעב הנח םכיתשלפ זריחו שכלדע תררעמ רא
 זא םשכיתשלפ בצמו קרדוצמב זא דודו | : םיאפר 4
 םכימ ינקשי ימ רמאיו דוד הואתיו ! שחל זריב 15
 תשלש ועקביו ! רעשב רשא שחל תריב ראבמ 6

 ראבמ םשימ ובאשיו םשכיתשלפ קדנחמב סכירבגה
 דוד ירא ואבו ואשיו רעשב רשא שחל זריב

 רמאיו = : הוהיל םשכתא ךסיו שכתותשל הבא אלו 7
 שכישנאה םכדה תראז יתשעמ קדוהי = יל קדלילח
 קרלא סכתותשל קרבא אלו שתושפנב שכיכלהה

 ןב באו יחא ישיבאו : שםירבגה תרשלש ושע 8
 ותינח תא ררוע אוהו ישלשה שאר אוה ?;דיורצ

 ןמ : קרשלשב זכש ולו ללח זרואמ שלש בע גס
 השלשה דעו רשל כהל יהיו דבכנ יכה השלשה

 6 ז. 6 4

 1 שכינרחאה דוד ירבד קדלאו
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 ישי ןב דוד זשםאנ

 לע םשקה רבגה פנאנו
 בקעי יהלא חישמ

 : לארשי תורמז םכיענו

 2 יב ,רבד ,(קדןה! חוה
 ; ינושל לע ותלמו
 3 יכארשי יהלא רמא
 לארשי רוצ רבד יל

 קידצ םכדאב לשומ

 : שכיהלא תארי לשומ

 4 . שמש חרזי! רקב רואכו
 הגנמ תובע אל רקב
 : ץראמ אשד רטממ
 5 לא שע יתיב ןכ אל יכ
 יל שש ,זכלוע תורה יב

 הדהמשו ילכב .קוכורע
 ץפח לכו יעשי לב יב
 לעילבו : חימצי אל יכ

 םכהלכ דנמ ץוקכ
 ; וחקי דיב אל יכ
 7 זכהב עגי שיאו
 זרינח ץעו לזרב אלמי
 ! תבשב ופרשי ףורש שאבו

 "ב

 ד ב בז 250 עץ א <

 105 -- ףור טק. 145 2 11 4

 210 -- תבשב אב 7-4

 8. הלא -- לא| 03 -- הלאו 0

 תבשב , 252 -- תבש 0. /

 םכירובגה 6
86, 89, 90, 933 102, 11233 ,,,, 74% 22459 

 226, 240,249, 251, 251, 2%7, 260, 264, 277,6591.  בשי | 6
 -- בשוי 22, 30, 93,112,111,150, 260, 2%1, 2%7, 260, 204, 1
 -- אבשי 366. | ינמכחת תבשב -- ינמכחה בשב 4. תבשב ,

 .252. ' ינמכחת -- ינומכחת 30,112, 224, 253, 257, 260 ; קוס

 168 -- ימכחת קוגמס 96 -- ינמכחתה 1סע%% 7. שאר 7.

 ישילשה 1: 2.4: 234 70, 86, 03, 04 זז, 2 1 8

 174,176,195: 226, 240: 253: 257, 260, 264 --- שילשה גס
 םכישלשה 37 -- םבישילשה 403, קנס 451 ; [016 66, 22

 אוה -- אוהו 150, 253: 257: 2600 0, ונידע -- * \ 153: 309 -

 ונזדע (סה6 155 -- ונדוע 337 -- נדע קזנבס ונצעה

 יניצעה 226 -- 'נצעה 40. 60, 86, 96, 0, 112,151, 174, 176, 0

246, 249, 250, 251, 251, 257, 260, 264, 270, 271 4, 284, 14 
 660 2, 659'ק; קתותס 2; תטת6 03,8% -- ףןא ררע אוהו ונצעה

 ותינח 399 -- ותינח תא ררוע אוהו ינצעה 4. הנומש 2: 4, 2.

 101, 112,154, 174, םבעפב 55 174 -- םםעפפ

 תרחא 150, 174, 176. 187, 108, 224, 246, 240, 2%0, 21, 70

 271 4: 309, 650 2, 6%9'ק : .תטתט 4 201 תרחא,
 תגמס 118קתז8ז8:ב 60תות4 12 ; 1 4.

 9. וירחאו 2, 4, 22, 30, 70, 85 915 7%

2700 ,204 ,260 .207 ,253 ,21 ,250 ,249 ,240 ,240 2252207 ,224 

 271 4, 282, 283, 659'ק, 664: ןוותס ף9, 113 -- י'רחאו 1

 139.175,262: קתתס 128,130. | רזעלא , 30 -- רזעלא ןב :
 ןב ז", 70. ידה -- דוד ג. 2, 86, 90, 04 06, 90, 100, 2

 114,130,149,154,182,195, 198, 614, 664 -- ודוד 30. 84, 2

' 50, 174, 187, 224, 240, 246, 240, 200, 251, 2%1, 2%7, 260 2 

 271 8,659 'ק ; סח 23 --]דד 282 תוגזק. 270 ; קזווגס 128 (סז6

 70. יחחא -- יחוחא 2, 30, 86,101, 1 4, 2

 187, 246,249 -- !חחא 2%1.  השלשב -- ב , 99 -- השולשב 4.
 םכירובגה 3, 101, 174, 176, 228, 240, 240, 65)'ק -- םםירבג ה

 15% -- םכירביגה לס -- םכירבנה 2, 150, 224, 226, 246, 260, 12

 270, 271 4, 282 -- םכירובגנ 20, 96, 80, 113, 154, 178, 157, 2

 253: 257; 200, 264 -- םכירביג 198 -- שירבאג 130. | םכפרחב

 --ה קזנגגס ן 145 -- דוד םכע םכפרחב 2%0. שיא -- שיא נע 4

 זס. ודי קבדתו , 253, 4. ודי 2" , 176, 195: 4. הלדב

 94.187.195. - ובושי 30, 86, 03, 154 -- ,21-

 1. םכינורחאה 4,980, 03, 06, 112, 174, 246, 253, 264.  םכאנו
 רבבה . סו נהנו = רבגה 55 84 -- רבקה

 םכקוה 30, 60, 70, 84, 89, 154,172,174,91,112,11%, 226. 9.
 201, 122,337 3 קונגמס 4, 168, 204, 7. םכיענו -- * . 8%

 תורמז -- ו. 94, 101, 168 -- תרורימז 23, 40, 60, 70, 84, 86,
220 ,93:90,112,117:128,144,150,155,158,174,187 

 261, 252; 251: 257: 200, 204, 207, 322, 373 קזנתוס 172, 101 ג

 16 2 -- תרימז 249,2ף0. |  לארשי -- לארשי יהלא 6.
 2. חור קנותוס חורו 6. הוהי -- ינדא 4. יב לס

 ותלימו 150. ינשל 22,

 4. יהלא -- יהלא הוהי 253, 287, 260 4
 1.5 יל,96.113. | לארשי 2"-- לארשי יהלא 176. = לשומ 1",

 15% -- 30, 82,113, קידצ -- קידצל לשומ 2"
 -- ו \ 30, 82, 94, 182, 253: 257, 260. | [רארי -- ראריב

 150,174, 198 תוגזק. 253: 257, 260, 322, 137, 375,452, 471, 6%
 541,576,612: תטתס ;31 -- תראריא 428 -- רי טק. 8 ₪

 670. | םכיחלא -- הוהי 4
 4. רקב 1%-- רקוב
 רקב 27, -- רקוב

 ה

 יל לארשי טק.

 שמש חרזי -- שמש הוהי חרזי 1.

 תובע -- ו . 150. = הגונמ 6 0

 רטממ , 174 -- רטממו 2, 30, 0%
 86,154.159, 72 260, 264, 401 ; קזותוס 1. ץראמ ---

 ץראב ו

 55 .ןב אל -- ןכ לע 2027 יתיב ןכ טק צג 171.  יתיבי 6
 יל 176--ול 253: 257, 260, 264, 122. ' הפורע --ו , 2---הכורע יב

 ף3.  לכב -- לככ 150. | הרומשו 3, 22, 23, 30, 60, 70, 84 %

 80: 3. + ,+ץ,,+,,ץץץ5

 210, 224, 246, 240: 253, 257, 260, 264, 101, 322; 337, 614 ; קזונמס

 ו,82,128,204] !006 100. | לכ-- אל 3. 'כ 4", 5%
 612,639 --'ב 220,418 --יכ יל 24 חימצי -- חמצי 1,160

 230, 405:58 : םטתס 160 -=- טק. 4. 254 -- כצי טק. 4 4
 6. ץוקכ -- ו \ 1, 67, 80, 90, 102, 114, 172,187, 252, 0

 ץוקב 283, קזוגס 9. - דנומ קס, 112,150,8%, 101, 321 -- םכדנמ

 221. םיכהלוכ ל 180 1. אל , 4

 7. שיאו -- רשא שיאו 150,300. שאבו , לס.  ףורש , 1 0
,80 ,82 ,70 ,67 ,10 :4 :2 415 -- 

 ז68,172,178,187, 198,201, 204, 20%, 200, 224, 240, 246.

 2ף0; 252: 253, 257, 260, 264, 277, 101, 107, 710, 118, 121, 2

1% 452 :451 :445 ,420 ,410 ,403 ,366 :356 :355 ;342 :337 :330 
 474, 476: 515: 524: 541: 562. 570, 607 --ופרשי סע 3 -- ףרשא



 6(. אז 99

 להינב השע הלא : !ותינחב והגרהיו ירצמה דימ
 שכישלשה ןמ :םירבגה השלשב םש ולו עדיוהי ןב 3

 כא דוד והמישיו תצב קול הדשלשה ראו דבכנ
 ןב ןנחלא שכישלשב באלי יחא לאהשע : ותעמשמ 4
 ! ידוחה אקילא ידרחה המש !שחל תיב ודוד 5

 ףכ

 2. 1. זז 6

 פ0 זפילעפ בר יח שיא ןב עדיוהי ןב והינבו : אב אל
 אוהו באומ ילארא ינש תא חדכה אוה לאצבקמ
 :! גלשה םשכויב ראבה ךותב היראה תא הכהו דרי

 פז דיבו הדארט רשא ירצמ שיא תא קרכה אצוהו
 תינחה תא 'רזגיו טבשב וילא דריו תינח ירצמה

 צ ג תש 2 מ 6 10 א 4

 2%7, 260, 262, 264 : קזנחוס 168 --- םבירביגה 6.

 18. שאר -- שאר חיה 22%.  ישלשה -- השילשה 06 -- השלשה
20 .246 ,242 ,225 ,187 ,170 ,150 ,140 ,112 ,101 :93 ,70 ,4 ,1 

 250, 251, 253; 257: 260, 264, 270, 271 4, 300, 337. 342, 659 'ק

 -- םכישלשה 8% --' \ 614 --* (טק.ז46 113,168 -- ישילשה 4
 ררע 128,155,187,195, 224,309. - תואומ ג. ולו -- אלו

 102,154: םטמס

 19. השלשה 2"-- םבישלשה 2.

 20. והינבו קזותוס והינבי 6. עריוהי -- עדוהי 187 -- עריוהי

 טץנבסתנת 80. | ןב 2", 70,187. - שיא -- שי (גק.146 112. יה

 -- ליח 1,993,112, 110 150,176, 224, 227, 246, 24, 2%0, 21
 253, 200, 204, 270, 271 4, 300, 659 'ק. 664 ; קזונהס 113, 14

 םבילעפ , 40. = אוה -- אוהא 144. = לאירא 2, 30, 70, 84, 86, 6
1 ,93:94.112,110,150,153,15%,174,178,105,210,224 

 257, 260, 262, 264, 271, 282, 281, 614,664; קזנתס 5% 2

 1016 4 יראה 1, )9,112,150, 174,176, 227, 240, 1,

 253: 257: 260, 264, 271 4, 282, 614, 650 2, 659 'ק -- הי

 128.  .ראבה -- א , 225, 650 'ק -== רובה 1, 4, 9 ,%

,,,,,ָ,, 2500 ,940 ,227 ,226 ,224 ,176,195 

 םבויב -- ךותב 40. | גלשה -- שלשח 6.

 21. שיא--רשא 240. | ךשא --שיא אוה 264-- שא 7%

10 ,250 ,240 ,246 ,240 ,227 ,174,176 ,150,171 ,140 ;112 ,93 
 252: 271.,270.,260 /2, 297, 300, 659 'ק -- אשא 3 -- ר , 4.

 לוזגיו 112,149, 226, 257, 260, 264. -  ךימ (טק.138 112 -- ודימ
 7. והגרהיו -- והכיו 2

 22. הלא -- הלאו 197. - השע , 0. והינב -- הי 7.
 4 ולו -- אלו 150, 154, 178, 271 1, 28 4: קאס 2

 10ת06.93. 3 םכירביגה 76 -- םכירובגה 20,-84, 95 4

 246, 240: 252, 257, 0% 2062 264 -- םםירבגה 4.

 23. ןמ --ןמו 197,224. םבישלשה !016 םכישלשלה 4+--השלשה
 21.92: 96, 2523: קמממס 70,128.  דבכנ -- דבכנ יכה 30. | לאו
 --דעו 150. והמשיו 1, 2, 4, 23, 67: 82, 84, 8%, 86, 80, 902

5% + , 1090 99 96 

(1 ,262,270 ,2%4 :22 ,210 ,182 ,178 ,176 ,176 ,174 ,168,172 

 282, 281, לא -- לע 198, 228 תוגז8ַ. 300 48. -- א
 [גע. 14. 4

 24. יחא לאהשע קוומוס יהלא השע 96. | לאהשע -- ה ,
 178, 249 -- לאהשעו 40 -- לא השע 80, 158,176, 226, 252, 4.

 ודוד ,, 614 -- ודד 1: 2: 4, 22, 23, 70, 82, 85, )0. 93: 2

2 ,261 ,226 ,210 ,5( ,170,178 ,144,150,172 ;114:129 ,128 
 253: 260, 264, 270, 271, 270 282, 284, 286, 1'300 -- דוד 2%0--

 *דוד 1. תיב -- תיבמ 40, 2523, 2%7, 260 -- * 10166 [ -

 2%. המש -- אמש 82, 04, 96, 158, 160, 174, 187, 246, 8

 -- ה 0.1430 128. | ידרחה 1%-- ה ,182 -- ידרהה %

.531 8 

 דיודל רשא םכירובגה רפסמ הלאו זנ 0.
 ישלשה שאר ינמכחת תבשב בשי דודל רשא םירבגה תומש הלא

 ותינח תא ררוע אוה כישולשה שאר ינומכח ןב | םכעבשי

 זז. וירחאו 1, 2, 3, 4, 22, 21, 10, 67. 82, 84, 85, 86, 8,

,144,149 ,140,139 ,128 .93:94:99 

% ,227 ,22% ,224 ,210 ,109 74 2 :174 ,171,172 

 240, 242, 246, 240, 2ף0, 2ף1, 202, 253, 257, 260, 262, 264,

 282,283,297,400 2'1,659. המש -- אמש 2

 ף0. 5 246, 240, 2%7, 260, 262, 264, 282, 3%

 297, ךסס --ה טק.ע4 128. יררה אנא --ירד 70. | אנא , 84 -

 ינא 182.  יררה -- ידרה 174. | היחל , 224. | םםישדע -- םבירעש
 כ רע 210.5 נפמ םנ -- נרפ כג 275. | 1 --וסנ 5

 12. ךותב --ךותכ ְפָפ- | הליציו -- הלציו 15%, 260 -- הילציו 0
 190 - היליציו 113,187. | םכיתשלפ ---םביתשלפה 24,262; קעותוס

 7ס. | העושת -- ו, 82. | הלודנ 187 --ו 4
 14. בישלש ---י , 226, 240,252 -- השלש 0
 150,176,187, 524, 227, 240, 240, 250, 2ף1, 253, 257, 4

 270, 271 4: 337: 342, 614, 659'ק : קצנתגס 128, 100. םכישלשהמ

 --םכ , 101 -- םכושלשה ןמ ףָּג- לא 2", 1--לאו 2%2.  םבלודע

 וז2,150,18, 172,174, 4 םביתשלפ -- שביתשלפה 1.

 הנוח 93,112, 160,224, 4

 14. הדצמב 4

 ז. הואתיו -- ה 600 11. | יניקשי 6. 140.154,250. | ששימ
 -- כ 7. ראבמ -- א \ 614, 6%9 'ק -- רובמ 40,150 2

 198, 224, 240, 260, 21, 2%3, 27, 260, 264, 650, 2,11--רבמ 4

 ךשא שחל תיב ר ₪ק.13: 82. | םכחל תיב ,2.
 16. ועבקיו < 257. | םכירובגה 30, 89 12 ,,,,2

 220, 246, 2%3, 267, 260 +4 הנחמב -- רשא 187. | ראבמ
 -- רובמ 40, 150, 154, 171, 176, 108, 224, 6% 250, 251 2

 257, 200, 204, 271 4 -- רבמ 659'ק. ואביו , 187 -- ואיביו

 112,182, 220,261 ; קזונתס 4 הבא -- דוד הבא 113, %)

 271 4, 203 4 -- גאז. 2460. דוד םכתותשל -- ו ,2

 178.19%-- ת נ" קתמממס ל 130. - ךסיו -- ךסניו 1%. | םכתוא
 ו 0 ד 2 ל 262;

 17. יל , 403. הוהי , 875 --הוהימ 1,232 390 9
19 ,246 ,225 :224 :205 ,204 ,195,198 ,172 ,160 ,54 160 

55 ,288 ,264 ,260 ,257 :253 
9% :477 :476 :475 :474 :471 :452 :431 :421 :405 :396 :375 :266 
2 ,607 ,601 ,598 ,597 599 ;554 :553 570 :541 530 :526 :514 
 61 4, 616. 632 642 ; (0ע:6 113,250: םטתס , 52

 519: 531,559 -- הוהיא 128, 227, 321, 521, 70 יתשעמ

 ותושעמ 240 -- יתושעמ 2, 30, 84, 112, 150, 182, 253, 257,

 264-- תושעמ 96, 174. 5. תביכלוהה ג 2. 220220

 264. | םכתושפנב , 30, 85 -- ) \ 1, 3: 4: 82, 84: 80: 93: 94: %

 צסס, זז3נ 25 144 ד ,0, 154,155, 158,168, 772, 0 7

 105, 240. 246, 240: 252, 257: 260, 271 30 2581. הבא , 187--

 דוד הבא 168. - שכתותשל -- ו \ 82, 96, 113, 168. 172, 105 -
 ש 0.146 ףס.  םבירובגה 12, 1, 2

 60 םגקב410 2 546. 21: 8--[1

 ונצעה | ונדע אוה

 םירבג השלשב % יחחא ןב ידד ןב רעלא ורחאו 9  :דחא םכעפב ללח תואמ הנמש לע גו
 : שכירבגה השולשב אוה יחוחאה ודוד ןב רזעלא וירחאו 2 : תחא שעפב ללח תואמ שלש לע 4.

 אוה :0 : "לארשי שיא ולעיו המחלמל שש ופסאנ שיתשלפב שפרחב דוד שע *% * 3.
 % % - % - %  המזלמל עטכש ופסאנ םשכיתשלפהו םכימד ספב דיוד שכע היה אוה ג

 אוהה םכויב קרלודג העושת קדוהי שעיו ברחה לא :ודי קבדתו ודי העגי יכ דע םכיתשלפב ךיו םשכק פגז.
 % % '*+  וא % + + סתסוב

 : טשפל ךא וירחא ובשי שעהו גז.
.00 | % % + + % % 

 זכישדע האלמ הדשה תקלח פו.

 שש יהתו היחל שיתשלפ ופפאיו יררה אגא ןב קדמש ורחאו גג
 % התו % % % של

 סכיתשלפ ינפמ םנ םכעהו
 : סכיתשלפ ינפמ וסנ םשכעהו שירועש האלמ הדשה תקלח ג.



 642 א אזצו

 ודקפו עבש ראב דעו ןדמ לארשי יטבש לכב אנ
 באוי רמאיו :םשפעה רפסמ תא יתעדיו שעה תא 3

 וכהכ שעה לא ךיהלא קדוהי ףסויו ךלמה "לא
 זרואר ךלמה ינדא יניעו שכימעפ קדאמ הכו

 רבד קזחיו = ! הזה רבדב ץפח המל ךלמה ינדאו 4
 ירשו באוי אציו ליחה ירש לעו באוי לא ךלמה
 ! לארשי תא שעה תא דקפל ךלמה ינפל ליחה
 רשא ריעה ןימ' רעורעב ונחיו ןדריה תא ורבעיו
 לאו הדעלגה ואביו :רזעי לאו דגה לחנה ךותב
 לכא ביבסו ןעי קדנד ואביו ישדח םכיתחת ץרא

 ינענכהו יוחה ירע לכו רצ רצבמ ואביו |: ןודיצ
 לכב וטשיו : עבש ראב זרדוהי בגנ לא ואציו
 זכוי כירשעו שכישדח העשת הצקמ ואביו ץראה

 לא םשכעה דקפמ רפסמ תא באיי ןתיו :! שלשורי 9
 יכיח שיא ףלא תואמ הנמש לארשי יהתו ךלמה
 ; שיא ףלא תואמ שמח קרדוהי שיאו ברח ףלש

 0 שעה תא רפס ןכ ירחא ותא דוד בל ךיַו זס

>) 

 סס 4

 56 *ז ס א

 37. קלצ -- ק ווק. 186 2. ינמעה 1, 2: 343

14 4 1000 ,99 ,96 ,94 ,90 ,80 ,86 :85 

 ז 50, 155, 162, 168, 172,175, 176, 178, 72 195, 210, 250, 29

 2%2: 257; 260, 262, 264, 270, % ירחנ 06 ירחב 42

 יתוראבה 4 יאשנ -- * . 149,171 17

 260, 264. 271 4, 286, 659 '* ריתי -- ואשנ 86, 00,128,173 -נ

 טק. ץ5 110. | הירצ 3, 4, 82, 84, 85, 6 90: 94, 99,100, 1

,105% 6 7 ,, ,+ 12 

5 .1 ,290 ,1' 288 ,281 ,282 ,271 ,262 ,254 

 38. ירתיה 1"-- ירתיה ציח 4.
 39. העבשו םבישלש -- הששו השלש 4

 1, ףסיו טק.135 168--- ףסוו 06,112, 174,210 60 2%

 257 200 202 284- , ,ףש | זסג. תחל 19- וךל ו לארשיב

 טק.:45 3. | תפיו -- תפויו 96 -- תפייו 187 -- תמיו קזנמס

 תרא 1", 154 -- לא 066

 2. יטבש - - םוש [טק.ז8 ז:ז2. | אנ םוש | 158. לבב -- לבו

 27. יטביש 6. ראב ,. םםעה תא ודקפו , 4.

 ודקפו קגמס רקפו 1. | םבעה 2"-- םפלכ 4
 3. באוי קחתוס באמ 114. | ףסיו 1: 4, 23: 40 70 3, 94,158 "

 173:174:253:257,260, 264. | ךיהלא -- ' , 260. לא 2" קו

 תא 70.  םכהכ !טק.זג. 128.  האמ--ףלא 70,1%8.  םכימעפ ,

 79. | ינדא ,158. = ךלמה ינדאו תואר , ל. | רואר 99 --

 178,195 -- תואור 112, 174-- תו (טק.ג248 112.  רבדב --רבדכ

 150, קזנתוס 4

 4. לא -- לע 225,2%0. - לעו קזנתס לאו 128. אציו -- שן

 אציו 23. | ךלמה ינפל , ז14. | ךלמה -- ליחה 355. | דקפל --=
 רוקפל 70,112,168,174, 224 -- 5 [טק.188[. 4.

 תרא 2", 2%7, 264 -- תראו 4.

 5. רעורעב -- ו \ 1: 4: 23: 30, 70, 82, 94, 85, 86, 4, 12

,224 ,210 ,187 ,182 ,158,162,176 ,154,155 ,150 :144 :134 

 251, 252, 257,260,264; קגנתוס 2-- רעורעב קצונמס ף)--עו קב

 ג: 140. לחנה ךותב -- לחנב לס. לחנה -- ל , 112. | דגה =
 ה , 190,253, 260 -- 71 לא 4. רזעי לאו -- רזעלאו 90

 רזעילאו 80,112,114,1589, 4

 6. דעלגה 8%. - לאו--ו 201, 224. | םביתחת -- חת
 135 134. ישדח -- םבישדח 156 -- שרח 224. הנד -- דעלנה

 2: ביבפו - ו ,. ןודיצ -- ' \ 27, 260 -- 4 , 

3 .187 
 7. רצ -- רצ זע 178 -- רוצ 96. 174, 226, 240, 2523; 257,

 לכו -- לאו 250 תתגזַק. = ינענכהו , 128, 242. | ואציו -- ואביו 4.
 בגנ -- ץרא 223, 150, 2%2 וגז. -- 'ךע 1-

 8. ומושיו 23, )3, 112, 187, 224, 240 0.
 112 -- ה ואוביו 283. = .הצקמ , 7.

 םכלשורי 246, קזומס 20 -- םכילשורי 0, 6.

 9. הנומ מש 5 תואמ 1" 6. ליה , 7

 225: 246 4. ברח ףלש 5. ףלוש 112. " ףלא
.1 150 ,93 

 זס. בל -- בל תא 4 ותוא 1 ןכירחא 93,155,

 201, 224,260. רפס קמותס רפש 158. 8 0 תט]|. ג

 67: 84, 80 90, 94, 96, 101, 102, 112, זַוָב, 114,128, 144,

 155,171.17ב,197,1ה,198,208, 60 270: 277, 282, 2894, 1%

 תרא 6.

 ץראה טק. 4

 םבלשורי -- לא

 (0 ב... :58 .71

 :% רזעיבא + יעקתה שקע ןב קור'ע יטלפה ץלח
 28 ירהמ יחחאה ןומלצ !יתשחה ינבמ יתתנעה

 "20 יביר ןב יתא יתפטנה הנעב ןּב בלח :יתפטנה
 40 ילחנמ ידה ינתערפ והינב |! ןמינב ינב רעבגמ
 41 ! ימחרבה ;רומזע יתברעה ןובלע יבא |! שעג
 :* יררהה המש !ןתנוהי ןשי ינב ינבלעשה אבחילא
 14 יבפחא ןב טלפילא :ירראה ררש ןב םכאיחא
 25 ורצח :ינלגה ירפתיחא ןב זכעילא יתכעמה ןב
 46 ינב הבצמ ןתנ ןב לאגי :יבראה ירעפ ילמרכה
 47 ילכ יאשנ יתראבה ירחנ ינומעה קלצ ! דגה
 28 : ירתיה ברג ירתיה תוריע | ! קדיורצ ןב באוי
 39 : קרעבשו טכישלש לכ יתחה קדירוא

0 
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 1 דוד תזרא תרפיו לארשיב תורחל זדוהי ףא ףסיו
 : הדוהי תאו לארשי תא קדנמ ךל רמאל שהב
 2 טוש ותא רשא ליחה רש באו לא ךלמה רמאיו

 צד ג 5 ₪ 7

 ידורחה 4, 23, 149: 197, 249 -- 'ררחה 9, 129, 6 אקילא --
 אקילא לא 130 -- הקילא 40. | ידרחה 2%-- ידורחה 7
 249 -- יררחה 240, קוומס 90 -- ידלחה 22 200 -- 'רדחה 174-

 26. ץילח 257. שקע ₪ קשע 187 -- שקיע 96, 150, 57-
 יעוקתה 1, 4: 23: 0 67, 82, 85%, 80, 90, 93, 04: 96, 99 2

 114,130,139כ 149,150: 154,155, 158,162, 7 52
 176, 178, 182, 105, 210, 240 2 210 2ף0, 252: 253: 7% 2000

0% ,283 ,282 ,271 ,270 ,264 

 27. רועיבא -- רזע יבא 93, 158, 659 2. | יתתנעה --- יתותנעה
,,,,,,, ,149 ,112 ,101 ,84 21 ,22 

 246, 253: 257: 200, 264, 271 44 -- יתתענה 187 -- יתונעה קווזוס
 96.  ינבמ --ינובמ 150 -- ב טק.'45 ף3 --ינפמ 201.  יתשחה

 -- יתשוחה 112,1ף0 --יתשתה 7.
 28. ןומלצ -- מל ₪ק.14 130. | יחחאה -- יחוחאה 23, 10

249 ,246 ,224 ,210 ,182 ,176 ,94,101,112,140,150,154,174 :93 
 -- יחוודא 6 -- יחוחה 4 -- יוחאה 187. | ירהמ --יררהמ 182--

 ירחמ 172. | יתפוטנה 2, 70; 84, 03, 99 101, ,,,9

52 2022 ,200 ,27 :251 ,240 ,246 6 210 ,187 ,175 ,174 ,155 

 270, 271, 270, 282, 281, 284, 286 ; קזנתגס 82,4-

 20. בלח -- דלח 85: )3 תגגז8. 226,102,1%4,22%, 227,270:

 קזומס 99,150,297.  הנעב --אנעב 70,94.17ף.  יתפוטנה

249 ,210 ,168,174,182 5 ,1 9333 ,70 ,10 ,21 

 226, 240, 246, 240, 253: 27. 260, 262, 264 ; קז1נתס . יתא
 --יתיא 96 220, 228, 207 --'תיא 22: 93, 94, 101, 102,150 2

 287,266. בר לו ינב , 96: 150, 2
 20. והינב -- הי טק.ז48₪ 112. | ינתערפ -- ינותערפה 42

 197, 253 -- ינתערפה 23, 10, 158, 226, 257, 260 -- 'נתערפא 2

 1 34 -- ינותערפ 96, 112, 139: 173: 224, 240, 24 ; קז\מס 128 --

 רפ (טק.148. 4. ידה -- ירח 85,172 -- יח 06 250 -- רה

 קוותס 1.

 21. ןובלעיבא 84,172. - יבא ,
 ןובלעא 134. | תומזע -- ו , 9.

.3 240 ,224 .154 

 32. ינבלעשה ל 89 -- ינובלעשה 2, 112, 140,150, 174,
 249, 2%3 -- 'נבעשה 2 ינב קזותגס ןב 201.

 23. המש -- אמש המש 6 --- אמש 21,102, 158, 160, 174, 4
 יררהה , לס -- 'רהה 150,187 -- 'דורהה 0 --'דרהה 4,128 --

 יררחחה 2 םכאיחא -- באיחא 80, 224 -- א 27
 2 ררש -- דרש 2: 3: 4, 84, 158, 174, 2ף7, 260 ; עומס

 -- רשש 271 4.  ירראה -- א , 23 -- 'ררואה 96 -- יררעה 0
 -- ידראה 2, 3; 4, 174, 27, 260 -- 'רחהה 4

 34. יבפחא ןב 9 1%4. | ןב םבעילא -- ןבא םכעילא ןב
 לפותיחא 150, 174, 240. | ינלנה -- ינולינה 112, 174 --- ינליגה 2,
---- 0( 271 ,260 ,2%7 ,246 ,224 ,168 ,158 ,144 :96 ,94 ,70 ;22 

 ינולגה 150, 249:

 35. ורצח -- ירצח 96, 100, 149, 150, 174, 176, 224, 246.
 250, 261, 253, 27, 260, 204, 270, 1 2 659 'ק : קזגתתס 2,

 114 - ןרצח 4, 06 94.  .ילמרבה --' , 70. | יבראה -- יכראה
 150, 210 ; קננתגס 158 ; ט1060נ5

 36. ןתנ ןב , 70. הבוצמ 23, 30, 7,

 174, 187, 246, 249, 250, 253. 257,260 ; קזותס 82 -- אבוצט 8

 -- אבצמ 210 -- הכצמ קעותגס 4

 ןובלע --- ןיבלע 6
 ימוחרבה 23, 93: 906



 6 אזו 1

 : יבא תיבבו יב ךדי אנ יהת ושע המ ןאצה הלאו
 ;רלע ול רמאיו תווהה וםויב דוד ירא דג תצביו 8
 ילעיו + יפביה קדינהא .ןרגב חבזמ הוהיל שקה ג
 הנורא ףקשיו : הוהי הוצ רשאכ דג רבדכ דוד 20

 אציו וילע שכירבע וידבע תראו ךלמה זרא אריו
 הנורא רמאיו + הצרא ויפא ךלמל וחתשיו הנורא 21

 תונקל דוד רמאיו ודבע לא ךלמה ינדא אב עודמ
 הפגמה רצעתו הוהיל חבזמ תונבל ןרגה תא ךמעמ

 ינדא לעיו חקי דוד לא הנורא רמאיו : םעה לעמ 2
 עכיגרמהו קדלעל רקבה האר וניעב בוטה ךלמה

 ךלמה ;רנורא ןתנ לכה : םיצעל רקבה ילכו 3
 ךיהלא הוחי ךלמה לא הנורא רמאיו 0 ךלמל

 הנקא ונק יכ אל הנורא לא ךלמה רמאיו :ךצרי 4

 תולע יהלא קדוהיל קדלעא אלו ריחמב ךתואמ

 ףסכב רקבה זראו ןרגה זרא דוד ןקו םנח
 קרוהיל תבזמ דוד שכש ןביו : שכישמח םכילקש 5

 רצעתו ץראל קדוהי רתעיו שכימלשו תולע 'לעיו

 : לארשי לעמ הפגמה

 5 6 עז 0 א 5.

 הינורא 270 -- הונורא 187 -- הנרוא 257 -- הנורא 4 70, 93: 42

,253 ,251 ,250 ,249 (246 ,240 ,224 ,108 ,176 ,174 ,150 ,96 

 264, 271 4, 659'ק: 1076 2 -- חונרא 86, 226 -- ןנרא 2% -

 הנירא 22, 40, 102, 82, % יפוביה 23: 10, 82, 03, )6, 101,

279 :253 :249 5% 226 ,224 ,187 8\2,,, 150 ,112 

 260, 270: 270, 284, 286, 664; קתנמוס 2% 4

 19. לעיו קזנממס 5 0. רפדב -- רבדב 89,

 הוצ רשאב טק. 4: 1 רשאב -- כ , 2

 20. הנורא 1" הונרא 178 -- הונורא 7. תרא 4.

 ךלמה -- ךאלמה 1, 40. = םכירבוע 2. וילע , 7. "הנורא 27

 . 614 -- הונרא 187.  ךלמל -- ל ג" טק. 22 130. "ןיפא , 2,

 257,260 -- ויפא לע 158 -- ויפאל 70, 187,198. 42 ה

 ויפאל 168, 24, 250 -- םםיפא 4.
 21. ודבע -- (6) - - רמאיו 55 6.

 ודבע קזנעגס וידבע 159 -- ךדבע קעננגגס 4.

 ןן2 0.134, 2520725708 5 תרטבל] 2

 רצעתו , 71. םכעה גת. 80 82 -- לארשי 1

 22. הנורא < הונרא 187 -- ו ,1. קי דוד טק 84 4

 דוד -- דוד ךלמה 70 -- תוגזפ. 380. ךלמה 40 -- ךלמה 0.

 דא לעיו (גק.ז65 10. - לעיו 224. | ינודא 4. ךלמה

 ויניעב 2, 70, 80: 93, 112: 150, 174, 176, 224, 226, 227, 6

,282 ,4 271 ,270 ,264 ,257,260 ,2%3 ,252 ,251 ,250 ,249 

 650 2, 659 'ק: קתומוס 0,113, 201.7  הלועל 0 112,224, 27

 260 םכיגירומהו 96, 112, 150, 224, 2%3 -- םכיגרומהו קס

 -- םכיגורמהו 257 -- םכינירמהו 113 --י ,-

 23. הנורא ₪ הונרא 187. | ךלמה 1" , 70, 96 -- 6610 4-- לא

 ךלמה 150. | ךלמה - - - ךלמל ;150. 46 0 תו. (קג

4 1 2,, 100 ,96 942 932 0 80 ,85 67.0 ,30 ,4 

,257 ,253 ,201 ,198 ,134:139:155.171,172.174,197,195 
 270, 271,277, 270, 282, 284, 286, ףסס 1, 614. | ךיהלא , 4

 24. לא ;96. הנורא = הונרא 187. = יכ אל < אל יב +.
 ונק -- הנק 1, 2, 23, 40, 70, 89, 93, 94, 4 150,

4 260 ,2%7 ,253 ,240 ,228 ,226 2250 1% 7,,ָ ,15 

 270, 664 : קזותגס 260 ; [סע6 2, 4 הנקא -- םכנקא 286 =

 ה 0ק.185 128. ךתואמ -- מ , 82 -- ו. 4, 30, 70 +,

 150,154,158,168,174,176,1ס5, 210, 224, 226, 246, 240,

 257, 260, 264, 270, 614. | הלעא -- הלע הלעא 70. | הוהיל --

 הוהיל אל 150. | תרולע -- ו . 82, 96, 99, 253, 260, 614 --

 תולוע 30, 158, 174 -- תלע תולע ז 60 -- תלוע 4 ז 64, 246,

 ןקיו -- חקיו 660 1. ןרוגה 7ס,112,1%0,174.  םבילקש םכישמח
71 ₪5 

 2%. םבש קוגחוס 211 4 םכש דוד < 2%7, 260, 264.

 זרולע = ו. 15/96: 154: 195: 240, 253 - תולוע 158, 174, 264--
 תלוע 3, 246. | םבימלשו -- ו, 614. = רתעיו -- ר טק.זג" נס

 =- רתעתו 614. = .ץראל -- אץראל ָגְפ. | הפגמה - פ טק. זג
 93. | לארשי לעמ ע. ג 24

 הנורא < הונרא 7.
 תא , 4 ןרוגה

 הבזמ , 71,

 7 א

 5 84 א.

 לא -- ל 80, 96, 150 - :

 א א[צו זו.

 יתישע רשא דאמ יתאטח קדוהי ללא דוד רמאיו
 יתלכסנ יכ ךדבע ןוע תא אנ רבעה הוהי התעו

 ו קריה קרוהי רבדו 6-:'רקבב-ידוח טפו = + דאט

 12 זררבדו ךולה :רמאל דוד הזח איבנה דג 'רא

 ךילע .לרטונ יכנא שלש קדוהי רמא הכ ךוד ירא
 13 לא דג אבו !ךל השעאו שהמ תחא ךל רחב

 זכינש עבש ךל קוובתה ול רטאיו ול דגיו דוד
 ךירצ ינפל ךסנ םכישדח השלש זםכאו ךצראב בער
 ךצראב רבד כימי תשלש תויה םכאו ךפדר אוהו
 14 רמאיו : רבד יחלש בישא המ הארו עד קדתע
 5 קרוהי ריב אנ הלפנ דאמ יל רצ דג לא :דוד
 1% הוהי ןתיו : הלפא לא שכדא דיבו ומחר כיבר
 ןמ רמיו דעומ תרע דעו רקבהמט "רארשיב רבידז
 ! שיא ףלא םיעבש עבש ראב דעו ןדמ שעה
 16 הוהי שכחניו התחשל ושכלשורי ךאלמה ודי חלשיו
 בר םכעב .תריחשמה ךאלמל רמאיו .קדערה "דא

 הנרואה ןרג שכע היה הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע
 17 ךאלמה תא ותארב הוהי לא דוד רמאיו : יסביה
 יתיועה יכנאו יתאטח יכנא הנה רמאיו םעב הכמה

 הב 7 ₪

 הוהי לא -- הוהיל 30. | יתאטח -- א אנ רבעה
 יתאטח 96. | התעו (טק.ז80 139. הוהי 2". 1. תרא 2

 257, 260,264.  ןוע -- ןווע 85, 158 -- ןועה 614. =. ךידבע 8.

 צו, 0, 5 ז50. 26 0 מט]|. ומ. 2, 70, 70, 84, 50,

4%,,,,ָ 113,134.159 ,112 ,102 ,101 ,96 
 201, 210, 242, 253, 27, 260, 270, 286, היח ,3-

 הזוח 93,150, 240 4

 12. ךלה 40, 70, 114, 178, 105, 240, 24.

 114--7ד 1% קנס | 4 שולש 84.  לסנ 1

 210, 224, 220, 252, 2%7, 260 4. םכהמ 066 ןהמ -

 13. ול דגיו \ 224, 614. | ךל 1"-- ל ול 84. | ול רמאיו ,2.

 אבתה 20, 93: 168172, 174, 187, 240, 246, 240, 253, 257, 0.
 ךל ,85.112. בער םבינש עבש טק. 35 זֶדָּג. | םכאו :7--ו

64 ,292 ,198 ,187 ,158 ,155 150 ,100 ,94 90 89 70 ,30 4 1 
 --ןא 187, קחומס 224. | םכישדח -- םכישדה כג 0. - ךסנ ,

 197 -- ךסונ 112, 224, 10155 - ינפל א 228. | ךפדר -- ךיפדנר

 זו2,174 -- ךפרור 282 -- ךיפדר 4, 89, 90, 154, 176 52

 210, 224, 240, 254, 286, 300. | באו 2" 218 176 -- !א 23 --

 197. | תרשלש -- תשולש 284 -- השלש 260 -- ת , 105.  התע
 =- התעו ץס, 50, קתומס יחלש -- יחלש תא 1 -- יחלוש

614, 661. 

 דוד -- רמאל דוד

 עז2, 0.

 ז4. דוד 58 4. דג לא -- דג לא יל רצ ף6. \ הלופנ

 אנ ,ץס. - וימחר 2, 70, 86, 80, סב, 06, 99, 112, 2
2000 572 :253 ,201 ,200 ,240 209 ,220,227 ,224 ,187 ,176,182 

 264, 270, 271 3, 659'ק : קעותמס 2,128 : 1076 82,112. םכדא

 -- םםיבר 0- הלופא 112, 150, 154, 158, 240, 25%, 72

260 
 1%. לארשיב -- םכעב 60 רקבהמ -- רקבה מ 6.
 דעו :*--ו, 253 -- ד ק.8 6. תע -- ת טק. 134

 םכעה ןמ , 224- שיא ףלא טק. 146. 3.
 16. םבלשורי 58 182 -- םבלשורי לא 1%0 -- םכילשורי 6.

 התחשל -- התיחשהל 198, 225,
 א ק.18. רמאיו -- הוהי רמאיו קס, 93, 7. בה
 93. | ךירי 4 20, 90 6, 112, 158, 168, 174, 178, 187, 1095:

 כ 507,200,264.  ןרג םכע , 187 -- ןרוגב 6. ןרוג 5
 96, 174: 253: 200, 264.  הנרואה -- הינראה 175 -- הנורא 150 --

 הנוראה 1,2,93:96, 112, 134,149. 174,176, 227, 240, 246, 240
 260, 2%1: 253, 260, 204, 270, 271 4, 614, 650'ק:: קתנתס 0

 172: (סע6 70,990 -- הוהי הנוראה 187 -- הנורואה 224. = יפוביה

7 .96 ,93 ,80 ,86 ,70 ,10 ,23 ,2 ,1 

2640 ,200 ,2%7 ,253 ,262 ,197,10%.220,226,228,240 ,182 ,176 

 270, 271, 282, 281, 664; קצומס

 17. ותוארב 112, 154, 155,וז 58.174, 226, 2539 2075 4.

 תרא , 0 -- לא 10, 1060 15%. ךאלמה , 187 -- א טק.
 2. יכנא הנה | 1. | יכנא \ 252 -' ,(טק. 46. 4 ותועה 4

 7- ושע , 7. תיבבו -- תיבו 7.
 18. אביו -- אב טק. 8 0. םכקה -- םכקהו

 172-- םכקהא 82.19ף.י- הוהיל חבומ < 15%. | חבזמ קש 7
 128. | ןרנב , 614 --ןרוגב 112,150,174. | הינרא -- ' , 168 -



 0 ד 0 6 ש5 320 0 כז לט א

 5 ףטנפטפ 080 [טתז 78705 1,66010ת65 1ת ע60006ם00 8

 6 הת יאוש < יי

4 ,86 ,85 ,84 ,82 :71 ,70 ,67 ,10 :21 :22 :4 :1 :2 ,1 

 90, 93: 94: 96: 99. 100, 101,102, 112, 11 ב, 114, 128, 110, 114, 110: 144 ,

210 ,201 ,108 ,105 ,187 ,182 ,180 ,178 ,176 ,175 .174 ,173 ,172 ,171 ,168 ,162 ,158 ,155 

 11607. 02066. 1/1901, סע 0;

226, 226, 227,220 2/0200, 246, 240, 6 2 

 1160. 02066. 1561, 1ם 10618 161606185 160, 201, 204, 205, 200, 220, 205, 206, 7

6 :355 .350 :342 :337 :336 :112 ,110 .726 ,322 ,121 ,420 ,110 ,418 ,410 ,300 408 ,307 ,401 
.1 420 ,410 ,418 ,417 ,410 ,400 ,405 ,404 :403 .400 :399 :396 :375 :366 .3609 :359 :358 :357 

.477 .476 :475 .474 .473 .471 ,462 ,461 ,400 :459 :452 :451 :445 :434 :411 .428 :425 .421 

2 .541 ,540 :539 :535 :511 ,510 ,526 ,524 :527 .521 ,519 ,515 :514 :506 :505 :494 :492 :491 

543: 546: 549: 559: 560, 562, 560. 570, 571: 572: 574: 575: 576: 580: 593: 504: 587: 590. 506, 
597: 598, 601, 602, 606, 607, 612, 614, 616, 612, 646. 647: 639: 640, 641, 642, 646. 4. 

 11607. 0000. 1מנכע600, סע 0008 ג 1 ,2 ,282 ,270 ,277 ,271 ,270 ,264 ,262 ,260 ,257

-9 ,300 ,200 ,288 ,287 ,280 ,204 

 116סז. 02008. 1ח1קז60, 1מ 10015 616015 1 280, 396: 397: 512: 545: 650. 655: 650. 7,

650, 661, 661, 664, - 

 11ג9701(0ג ( 57מ4200100 ףט04תב 0(1,664ת06 ) 6 110715 54106188 ----- 18, 10, 50, 56, 60, 76, 0
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2% 52 :3209 :325 2000 2 :204 ,202 27% 2200 244 :0 .237 .2271 2100 ,212 ,211 ,200 

.446 .436 :435 :433 .412 .399 .384 .353 ,380 :379 .460 .368 .367 :365 :353 .148 :343 .340 

79 :553 ,550 .54% :544 :536 :532 .517 ,516 ,513 ,511 ,507 .459 ,488 ,457 ,486 .484 .483 .470 
.644 ,643 ,620 ,624 ,610 ,615 ,611 ,600 ,604 ,588 ,581 :571 :567 :564 :563 

 גרס 5 א. 0000. ג

4 

 קסז +0(טתג 60102 0 --- 068 ]

1 10618 16166415 60130 -- 2 

 -------7--- 1ק1061 -- 6 ₪ 000 00 -- 7 --

 ---- 1מוקת681 -- 1ם 1008 666008 0016 -- 4

909 1109101 

. 



 5 (ך 1

 שץ

 איבנה ןתנ תאו ! ךלמה ידבע הדוהי ישנא לכלו 0

 תצל ץחא קרמלש זראו םכירובגה תראו והינבו

 רמאל המלש כא עבש תב לא ןתנ רמאיו : ארק גז

 ונינדאו תריגח ןב והינדא ךלמ יכ תרעמש אולה

 יטלמו הצע אנ ךצעיא יכל התעו ! עדי אל דוד 2

 לא יאבו יכל :המלש ךנב שפנ תאו ךשפנ תא 13

 ךלמה ינדא התא אלה וילא תרמאו דוד ךלמה

 ירחא ךלמי ךנב המלש יכ רמאל ךתמאל תעבשנ

 הנה :והינדא ךלמ עודמו יאסכ לע בשי אוהו 4

 ךירחא אובא ינאו ךלמה שע שש תרבדמ ךדוע
 ךלמה לא עבש תב אבתו : ךירבד תא יתאלמו 5

 תרשמ תימנושה גשיבאו דאמ ןקז ךלמהו הרדחה
 ךלמל וחתשתו עבש רב דקתו :!ךלמה תרא 6
 קדתא ינדא ול רמאתו : ךל קדמ ךלמה רמאיו ל

 ךנב קרמלש יכ ךתמאל ךיהלא קדוהיב תרעבשנ

 קדנה קדתעו :יאסכ לע בשי אוהו ירחא ךלמי 8
 חבזיו : תעדי אל ךלמה ינדא התעו ךלמ הינדא 9

 ז כידנבב והפכיו וכימיב ב ןקז דוד ךלמהו
 2 ינדאל ושקבי וידבע ול ורמאיו + ול פחי לו
 פע יהחו ךלמה ינפל הדמעו- הלותב הרענ ךלמה
 3 ושקביו : ךלמה ינדאל שכחו ךקיחב הבכשו תנכס
 גשיבא תא ואצמיו לארשי לובג לכב הפי הרענ
 4 דע הפי קררענהו :ךלמל התא ואביו תימנושֶה
 תל ךלמהו והתרשתו זרנכס ךלמל יהתו .דאמ
 < ינא רמאל אשנתמ זריגח ןב קרינדאו |! קרעדי
 שכיצר שיא סכישמחו שכישרפו בכר ול שעיו ךלמא
 6 הככ עודמ רמאל וימימ ויבא ובצע אלו + וינפל

 ירחא הדלי ותאו דאמ ראת בוט אוה זםכגו תישע
 7 זכעו היורצ ןב באוי כע וירבד ויהיו : םשכולשבא
 8 ןהכה קודצו : הינדא ירחא ורזעיו ןהכה רתיבא
 יערו יעמשו  פצ'בנה ןתנו עדיוהי ןב והינבו
 9 חבזיו : והינדא םע ויה אל דודל רשא םכירובגהו
 רשא תלחוה ןבא סכע תצירמו רקבו ןאצ והינדא
 ךלמה ינב ויחא לכ זרא תורקיו לגר ןיע לרצא

 צב < ₪ 200 א 3.

 10. ןתנ -- ןתנה 80. = והינבו -- עדיוהי ןב והינבו 21, 56, 6

 םכירבגה 1,119, 21, 50, 60, 70, 80, 82, 80, 4, 0106, ווי

0 ,210,223 2 ,150,158,172,176 ,144 :130 ,120 ,120 

 244, 204 -- םבירובגה לכ 22% -- םכירוביגה 154. | המלש תאו --

 המלשלו 170.  ץחא -- ךדבע 4

 11. תרעמש אולה 8 19 אלה 1 4 10 21, 30, 0

 56, 70, 80, 82, 8%, 86, 80; 01. 95; 96: 99, 107, 4 100, זנז

2 (76,181 ,174 ,170,172 ,120,136,150,151,159 ,125,128 

.202 ,260 ,2%7 ,2%3 ,2%0 ,240 ,244 ,240 ,226 ,224 ,224 ,196 :105 

 271: 278: 279, 282; 281, 284, 286, 202, 2. תעמש -- יתעמש

 96 -- תעדו קס. | הינדא 60. | תיגח ןב , 21. | ונינדאו -- יג 7

 89, 12%, 168, 195, 202, 614 -- והינראו 70: -- וננודאו 107, 120,

 154; + דוד , 76.

 12. יבל -- הכל 136. | ךצעא 108. אנ-- המ 80. הצע ₪.
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 אבתו עבש תבל יל וארק רמאיו דוד ךלמה ןעיו 8

 ךלמה עבשיו : ךלמה ינפל דמעתו ךלמה ינפל 29

 : הרצ לכמ ישפנ תא הדפ רשא הוהי יח רמאיו

 רמאל לארשי יהלא הוהיב ךל יתעבשנ רשאב יב 10

 יאסכ לע בשי אוהו ירחא ךלש ךנב קרמלש יב
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 ינדא יחי רמאתו ךלמל וחתשתו ץרא םכיפא עבש

 יל .וארק דוד ךלמה רמאיו : שכלעל דוד ךלמה 2
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 חשמו : ןוחג לע ותא םכתדרוהו יל רשא הדרפה 4

 ללע ךלמל תויבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא

 ךלמה יחי םכתרמאו רפושב םכתעקתו ללארשי

 אוהו יאסכ לע בשיו אבו וירחא זכתילעו : זומלש 5

 'כארשי לע דיגנ תויהָל יתיוצ ותאו יתחת ךלמי

 ךלמה תא עדיוה ןב והינב ןעיו :  ;רדוהי לעו 10

 .1 ( 15 יי

 ךלמה ינב לכל .תורקיו ברל ןאצו תצרמו רוש
 ךדבע המלשלו אבצה רש באילו ןהכה רתיבאלו
 20 לארשי לכ יניע ךלמַה ינדא קדתאו : ארק אל
 ךלמה ינדא אסכ לע בשי ימ סכהל דיגהל ךילע
 21 ןיתבא כע ךלמה ינדא. בבשפ קריהו ירש

 22 הנדוע קדנהו : שיאטח המלש ינבו ינא יתייהו
 23 ודיגיו ! פצב תצ'בנה ןתנו ךלמה שכע תררבדמ

 ךלטה ינפל אביו איבנה ןתנ קדנה רמאל ךלמל
 24. ינדא ןתנ רמאיו : הצרא ויפא לע ךלמל וחתשיו
 תצוחו ירחא ךלמ' והינדא תררמא קרתא ךלמה
 25 אירמו רוש חבזיו שפויה דרי יכ :יאפכ לע בשי
 תצבצה ירשלו ךלמה ינב "לפל קארקיו ברל ןאצו

 ורמאיו וינפל שפיתשו שילכא םנהו ןהכה רתיבאלו
 26 ןהכה קדצלו ךדבע ינא ילו + והינדא ךלפטה יחי

 ! תגרק תפל ךדבע הדמלשלו עדיוה' ןב והינבלו
 27 תעדוה אלו הזה רבדה היהנ ךלמה ינדא תאמ פא
 : וירחא ךלמה ינדא אפכ לע בשי ימ ךידבע תא

664. 
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 ואב םכגו +: הכולמח אסכ לע המלש בשי םג
 רמאל דוד ךלמה ונינדא תא ךרבל ךלמה ידבע
 תא לדגיו ךמשמ המלש םכש זרא ךיהלא ביטי

 שכגו :בכשמה לע ךלמה וחתשיו ךאפכמ ואסכ 8
 רשא לארשי יהלא הוהי ךורב ךלמה רמא קרככ

 ודרחיו |: זרואר יניעו יאפכ לע בשי סויה ןתנ 9

 שיא וכליו והינדאל רשא םכיארקה לכ ומקיו
 ךליו זשכקיו הדמלש ינפמ תור והינדאו ! וכרדל (ס
 ףמאלי הרמלשל דגה -: תבזמה תרונרקב קזחיו 1

 זחא הנהו המלש ךלמה תרא ארי והינדא קדנה

 המלש ךלמה זכויכ יל עבשי רמאל חבזמה תונרקב
 כא המלש רמאיו ! ברחב ודבע תא תימי שכא 2

 שכאו קרצרא ותרעשמ רפי ול יח ןבל ;דיהי
 קדמלש ךלמה חלשיו |! זרמו וב תצצמת קדער 3

 המלש ךלמל וחתשיו אביו חבזמה 'לעמ והדריו
 : ךתיבל ךל המלש ול רמאיו

4 6 

+7 

 ו

 !רמאל ונב המלש תא וציו תומל דוד ימי וברקיו

 : שיאל תייהו תקזחו ץראה לכ ךרדב ךלה יכנא

 ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תרטשמ תא תרמשו
0 

3 

7 1. 1: 

 + ךלמה ינדא יהלא ;דוהי רמאי ןכ ןמא רמאיו
 37 וע יהי ןכ ךלמה ינדא םםע ץדוהי קריה רשאכ
 ! דוד ךלמה ינדא אפכמ ואסכ תא לדגיו המלש
 38 עדיוהי ןב והינבו סביבנה ןתנו ןהכה קודצ דריו
 זרדרפ לע קדמלש תרא ובכריו יתלפהו .יתרכהו
 39 קודצ חקיו : ןוחג 'רע ותא וכליו דוד ךלמה

 זרא :חשמיו ללחאה ןמ ןמשה ןרק תרא ןהכה
 ךלמה יחי שמעה לכ ורמאיו רפושב ועקתיו המלש
 40 זשכיללחמ וכעהו וירחא שעה לכ ולעיו : המלש
 ץראה עקבתו קדלודג החמש םכיחמשו םכיללחב
 41 ותא רשא םכיארקה לכו והינדא עמשיו : םלוקב

 רפושה לוק זרא .באוי עמשיו רכאל ולכ שהו
 42 רבדמ ונדוע :קדמוה קרירקה לוק עודמ רמאיו
 והינדא רמאיו אב ןהכה רתיבא ןב ןתנוי קדנהו
 44 ןתנוי ןעיו :רשבח בוטו התא ליח שיא יכ אב
 ךילמה דוד ךלמה ונינדא ללבא והינדאל רמאיו
 44 ןהכה קודצ תא ךלמה ותא חלשיו :המלש תא
 יתלפהו יתרכהו עדיוהי ןב והינבו איבנה ןתנ תאו

 4% קודצ ותא וחשמיו : ךלמה תדרפ לע ותא ובכריו
 זכשמ ולעיו ןוחגב ךלמל קצבנה ןתנו ןהכה
 : שכתעמש רשא לוקה אוה הירקה םכהתו 'סכיחמש

 שב ית זן מי ים 6 די יס א ₪ 5

 201. | דוד [גק.זג8 זֶלָג. "ביטי ךיהלא < 197. | בטי 1, 204

 102, 175, 227, 2%1 -- ב0" 23, 70, 82, 86, 80, )0.3, 96:

6 ,150,155,1559 ,0,130,144 ,101,113,114,128 ,100 

 173,210 220, 25202000200,270,271/00078. ךיהלא -- םכיהלא

,224 ,195 :175 ,173,174 ;93,140 ,80 ,85 ,70 ,21/60 ,1 
 246, 240. 250, 251, 270, 271 4, 614, 6%0 2, 659'ק  קזומס 20

 ךמשמ -- ךמשב 201. | תא 3" 168,187, 224. | ךיאסבמ 4.
 בכשמה -- מה מ. 11: 4

 48. רמא [טק. 48 70.

 -- ינב םכויה 6.
 רואור 935 1

 49. ומוקיוו 93,112,174,182,2%7.  םביאורקה 70 12) 42

 240. | והינדאל רשא , 23.
 50. הינדאו 2. | ינפלמ 1,154.  המלש -- המלש ךלמה 0.

 תרנרקב 80, 154, 15ל, 614 החבזמה -

 51. דגוו 93,זזו2.  רמאל , 257. | ךלמה תא -- ינפמ
 -רנרקב םבויכ =- םכויה 159 -= הינדא =כויב 6.

 ּהמלש 2" 4. ודבע תא , 4. ירא

 ךלמה -- ךלמה ינדא 70, | םםיה , 8
 בשוי 112,172, 174, 250, 253, 257, 260, 4.

 6 שס 5 ים ככ תש א 6 | :

 52. רמאיו -- ל , 6. היהי -- יל יהי 6
 לופי סב, 112 154: 246, 253: 27,260, 264. - ותרעשמ -- תרעשמ

 ושאר 4

 0 ךלמה קעותגס ופהפ והודירויו 112 -- והדירוי) 1

 174,182, 105, 240, 249, 253, 257, 260 -- !הודיריו 158 -- והדרויו

,4 ,252 2 ,172 :144,155 ,130 .114 ,113 ,100 ,96 ,90 ;67 ,4 

 270 -- והדיריו 150, 176, 224, 226, 246, 261, 260, 264, 614 ----
 והודריו 664. אביו , 24 -- ואביו המלש 2"-- המלש

 יוליעמ יהותחאו 182. ךתיבל - - - רמאיו , 182. | המלש ול ,6
 ךיתיבל 4

 1. המלש ונב = 109. - ונכ 4.
 2: הלוח 2, 21, 50, 60, 70, 95; 5% 106, ,,7 1.

,244 ,225 ,106 ,187 ,182 ,177 ,174 ,172 ,170 ,151 ,136 ,12 

 253: 2%7, 260, 264, 204 נס 4 ךרדכ יתקוחו

 80 -- התקזוחו 12- תיהו 109 -- התייהו -

 3. ויכרדב קוס ויכרדכ 158. | רוטשלו 10, 240, 271 4 ----
 רמשלו 21, 0, 4% 7% 80, 94, 9%, 125, 130, 154,155, 7

 101, 201, 244, 253, 257; 200 -- רומשל 112,174, 6 201.

 ויתקחו ויתוצמ < 136,191, 224,244. | ויתקח --ויקח 129 --ויתקוח

 7ס --ויתוקח 3, 56, 60, ְסָּב, 174: זותוס 7 -- ויתרות !סזזל6 1.

 ויתוצמ , 76 -- 2. תג 173 -- !יתוצמו 1,18, 21, 23, 56, 70,

14 ,172 ,129,145:150,154,160 ,125 ,108 ,307 ,96 :95 :94 :93 

,257 ,240 ,228 ,227 ,22% ,223 ,201 ,196 5 

---- 666 ,064 ,602 ,24 ,202 ,288 2 ,281 ,282 ,27 ,271 ,264 

 ויתצמ .154 -- ו'תוצמא 9- ויטפשמו -- ויטפשמו דעו

 ויתדעו 1, 40, ף0, 70, 76, 80, 85, 8: )5,102, 0

7 0 

 המלש -.

 לוכאל 70, 6 9

 46. והינב 55 40. = עדיוהי -- ןחכה עדיוהי 6%0 11. | תא -- לא
 זק8,208, 250. | ןכ -- יכ זֶדָּ- | רמאי -- השעי 30, זֶדָּב. | הוהי

 .--ינדא 173. | ינודא 149.  ךלמה , 1 -- דוד ךלמה 2
 26, 37. ןכ - - (10) - - רמאי 8.

 הקו שאב 44. הוהי , קס -- דא 154,255,
 ףלמה , 226. = יהי---הוהי יהי 182 -- היהי 4, 240. 700 9 06

 1ו2, 160,174, 225, 226, 227, 240, 242, 246, 240, 250, 21,

 2%7, 200: 264, 271 0, 282, 614, 659 כ, 664: קנתס ,9

 201 ; (סע6 168. | תא , 96,187. - ואסב -- יאסכ 70 -- ו ;, 4
 הא 2". 252-

 48. דריו -- רריו 2881. | איבנה ןתנו , 96. | ןתנו 58 4-
 עדייוהי 96. = יתרכהו יתלפהו < 150.  יתילפהו 260,264 --ותלפהו
 70. | וביבריו 2 80: 80: 92, 101, 106, 72

 174, 224. 250, 261, 253: 257: 260, 264. | 1"רא 6.
 ונב המלש 93- וכילויו 29 16 142 174, 614 - וכלויו 19% -
 ומיליו 99: 5 16, 2 220 207 00 264 -- דירויו 20 --
 ודיריו 201. | ותוא 112. לע 27-- 7 96 -- לא 72
 187,195, 210 תוגזק. 253, 257, 200 ץעותס 04-- ע (טק.ז4. 4

 ןוחיג ז, 2, 21, 67, לס, 80. )0, )3, 102, 106, 112, 128,

.277 ,264 ,260 ,257 :253 ,251 ,226 :187,195 ,176 ,174 ,172 ,154 
 279, 284, 286 : 10116 3 -- [חיג

 29. ןרק -- ךפ 1. | להואה 281. תא 2".ז.  רפשב
 0. םבעהו --ץראה םכע לכו 60 5.  םכיללחב , 1 -- םבילילחב
21 ,150,174,187,224 ,140 ,112 ,3 ,80 ,70 ,10 ,23 ,21 

 614: קמנמס 2. החמש ₪296 תחמש 1%0. | הלדג 4
 ץראה -- ריעה 102. | םבלקב 114,150 -- םכלוקל 650 5.

 41. וחהינודא 173. | םכיאורקה 1,21,70,93,112.154:155: 2

 0 | כהו ז50.י ירלכ טק. 5 5.

 :ןן: לוק ז" 06 לכ זס. | רפשה 173. | רמאיו 1.
 לוק 25--לב 96. המוח -- ו . 94, 154 614-- המוח 284, 106 0.

 42. ןתנוהי 4:93. אב 150."1. | והינודא 260. אב 2.
 יפ , 4.

 43. ןתנוהי 21, 30, 224. = רמאיו --י .150. | והינודאל 1.
 ונינדא -- ונדא 2%2 -- ' \ 94 72 246, 240, 261, 614 -- ונינודא
 2, 7 ףָב,150, 260 -- וננורא 154. = ךלמה דוד < 96 -- ,2

 44. עדיוהי -- ןתנוהי 251.  יתאלפהו 155. = וביכריו 30, 70,
-4 ,260 ,257 ,2%1 ,224 ,201 ,182 4 54 80.93,112.150 

 ותוא 112,154, 7.
 45. חשמיו 150. - ותא -- םכש ותא 113 -- ותוא 7
 ןהכה , 224. | איבנה ןתנו , 1. ןוהיגב 1, 2, 21, 30% 86:

 101, ד12,155,158, 174,176, 195,210, 226, 2%3, 2%7,
 ' 264, 614. - םבוחתו 70, 93. 150, 176, 226, 228, 240, 257,

 264 -- םכוקתו !סע6 6. לקח 2
 46. בשי המלש ₪ 1. | המלש 6.

 47. ידבע קוגס ידבעמ 1. | ךלמה - - ךרבל ;96. | ונינדא -
 י 174: 246, 240, 252, 614 -- ונ'נודא 4, 21, 224 -- !ננודא
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 עבש ךלט ןורבחב הנש שיעברא לארשי לע דוד
 ! סכינש שלשו שכישלש ךלמ  םכלשוריבו סכינש

 ותכלמ ןכתו ויבא דוד אסכ לע בשי המלשו 12
 כא עבש תב לא תיגח ןב והינדא אנו :! דאמ 3
 רמאיו : שולש רמאיו ךאב שולשה רמאתו המלש 4

 זרעדי הא המא"ו :.!רבד .רמאתו 'ךילאול :רבד 5

 שכהינפ לארשי לכ ומש ילעו הכולמה התיה יל יכ
 התיה הוהימ יכ יחאל יהתו הכולמה בסתו ךלמל

 לא ךתאמ "ראש יכנא תחא הלאש התעו :!ול 6
 ירמא רמאיו ! רבד וילא רמאתו ינפ תא יבשת 7

 יל ןתיו ךינפ תא בישי אל יכ ךלמה המלשל אנ
 עבש תב רמאתו !השאל תימנושה גשיבא תא 8
 זרב תיבתו !  ךלמה לא ךילע רבדא יכנא בוט ֶפ

 זכקיו והינדא לע ול רבדל המלש ךלמה לא עבש
 שכשיו ואסכ לע בשיו הל וחתשיו התארקל ךלמה

 הלאש רמאתו !ונימיל בשתו ךלמה שאל אסכ 0
 ינפ תא בשת לא ךתאמ תלאש יכנא הנטק תחא

 זרא בישא אל יכ ימא ילאש ךלמה קדל רמאיו

 והינדאל תימנשה גשיבא תא ןתי רמאתו : ךינפ 1
 ומאל רמאיו המלש ךלמה ןעיו | קדשאל ךיחא 2

 והינדאל תימנשה גשיבא תא תלאש תא ;דמלו

 .1 66 15 6 פח

 בותככ ויתודעו ויטפשמו ויתוצמ ויתקח רמשל
 השעת רשא לכ תא ליכשת ןעמל השמ תרותב

 4 זדוהי םכיקי ןעמל : שש הנפת רשא לכ זראו
 ךינב ורמשי שכא רמאל ילע רבד רשא ורבד תא
 לכבו .םכבבל .לכב מאב נפל .תכלל שפרד תא

 : לארשי אסכ לעמ שיא ךל תרכי אל רמאל שכשפנ

 5 ןב באוי יל קדשע רשא זרא זרעדי קרתא כגו
 ילארשי קרואבצ ירש ינשל קדשע רשא קדיורצ

 זכשיו כגרהיו רתי ןב צשמעלו רנ ןב רנבאל
 ותרגחב המחלמ ימד ןתיו שכלשב קדמחלמ ימד
 6 זרישעו + וילגרב רשא ולענבו וינתמב רשא
 !: לאש םכלשב ותביש דרות תצלו ךתמכחכ
 7 ילבאב יהו .דסח .הדשעת :וחעלגה !ילזרב בלה
 שכולשבא ינפמ יחרבב ילא וברק ןכ יכ ךנחלש
 8 .ונומיה .ןב  תגרב  ןבו יעמש יךסע"וקדנחו ' :יתיחא

 "תבל יישוב תצרמג הללקנללק אנה  םהחממפ
 הוהיב ול עבשאו ןדריה יתארקל דרי אוהו שינחמ

 9 יכ והקנת לא התעו ! ברחב ךתימא שכא רמאל
 ול קרשעת רשא תרא זרעדיו ;דתא שכח שיא
 זס סכע דוד בכשיו + לואש םכדב ותביש תא תדרוהו
 זז ךלמ רשא םימיהו .! דוד ,ריעב רבקינ ויתבא

 שת הין 6 7 ו

 תררוהו -- והדרוהו 129--התדרוהו 14% -- 2"; 107 -- הר ,+

 ותביש -- * , 253 -- יתביש 56. | לואש --ו , 168, 170 -- הלואש
 ל

 זס. ןיתובא 108,120.170,180.224,246,2%7.  רךיעב--ב ,

 נז. דוד , 224. | לע --לכ לע 68011. | הנש םכיעברא , 4.
 ןרבחב 80,109. | עבש , 80. | םבילשוריבו 96. = =םינש 2%

 הנש 70, 96,173, 198 ; 1סזסט 4

 12. המלש 80. = ויבא דוד -- הוהי 254. = ןוכתו 3, 19, 21; 6

 96, 106, 108, 10ֶס, 111, 112,126, 158,174,176, 177,970 15

 106, 22%, 240, 244, 253, 257, 260, 263, 264, 202, 24; ןקצנגמס 2 ;

 !סז6 93 -- ןיכתו 95 --ןוכיתו 129. | ותוכלמ +, 6

 70, 76, 80, 92: 95: 00, 106, 107, 100, זז, 00

7 ,253 ,244 ,224 :106 ,105 10 ,149 ,16 1 

 260, 264, 294, 614: 1סעצן6 4 דאמ -- דאמ דע 4.

 13. תוגח 253.  רמאתו -- רמאל 150. | םכולש 242. | ךיאוב
 174 -- ךאוב 70: 85,113, 154, 195: 224, 240, 2ף1, 286 -- ךיאב

 220. רמאיו -- רמאתו

 שס 01 4 הבה
 -- ול רמאתו

 15. רמאויו 173 -- רמאתו 250. | התא 257,260 ג קתומוס
 התייה 149. = ילעו --* \ 89 -- ולעו קוס סָג. 4 ךולמל 4,
 96, 112,174, 2%: 257, 260, 264; קנוממס 82. בוסתו 4 לש

 260,264: קתותס 82. | יהתו ,21 --יחתו קמנעס 158.  הוהימ

 -- ול הוהימ 4.
 16. הלאש -- הנטק הלאש ג. | תחא , 201 -- הנטק תחא 0
 150,154 -- תוגַק. 886. הנטסכ לאוש 93, 1
 253; 281. - ךתאמ -- ךמעמ 224. = 'בישת 2, 3, 21, 23, 86, 9

 150,158,1;112,149קנ,174, 182, 187, 1ָמְ, 226, 240, 246, 9

 261. | ינפ תא -- םכקיר 70 -- ינפ לא 224. | ינפ -- ךינפ 4
 וילא \ 96, 198, 201 -- ול 2,140, 261 -- לא טק. 4" 4

 17. אנ 30.  ךלמה המלשל -- המלש ךלמ 158. = המלש 187.
 תא 2", 70. | תימנשה 2, )4,128,1%5,172,182, 225, 246, 2402

 263, 270 -- תימנושה לושה 1.
 18. יכנא --ינא 154- | ךילא 23:160, 602 תו |

 19. אבתו -- רמאתו 224. | והינודא 21,224. = ךלמה -- המלש
 224. | תארקל 145. - הל -- הצרא םביפא הל 70. | אסכ םבאל

 םכאל 170. 0 אאסכ 4.
 20. הליאש 4. = תחא ,

 9 89 -- תאמ [0ק.78: 128. בישת 6.
 70. | ךינפ קענתס ינפ 174 -- 10ק. 14. 4

 21. ןת',178 --ןת" 112,220. | תא , 76,226. - תרימנשה
 224 -- תימנשה ינדאל ףֶפ -- תימנושה 1, 4, 30.70, 8%, 86. 2

4 ,200 ,267 ,253 ,252 ,2%0 ,210 ,187 ,182 ,112,174,176 ,96 

 614, 664. - והינודאל 254 -- והינדאל השאל 4.
 21, 22. והינדאל - - (12) - - ךיחא , 4.

 22. המל 150. | תרא 1" 70 4.

 רמאתו -- וילא רמאתו 2

 תלאוש 112, ךתאמ

 יג כ כ יהב

 תררלאוש 112 2

204 ,2%0 ,240 ,224 ,223 .105,196 ,182 5% 7 

 614: קמעוס 128. - תררותב \ 94--1ו 21. | השמ ןעמל השמ
 1:06. | רשא 187,1%.  השעת -- ךלת 196. | תאו -- לאו 2.

 רשא 27

 4. םבקי 70, 113, 246 -- םביקה 4. רשא הבה 2
 לע -- וילע 5 16 -- אלע .. בא 0 תמאב ינפל

 ,רלפ | מאל 2 דקס. אל 35/0 -רל
 שי התערי 227. תא 257-  השע 00 השע ----יל

 93. יל .21.  היורצ קמומס הורצ 128. שא 2%-- רשאו 6

 ירש ינשל -- ןב באי יל 178 -- ינשל
 ירש יכלמ לס. | תרואבצ ירש --ירמאה יכלמ 196. = ירש -- ירש
 באומ 107.  לארשי -- רשי 182 -- לארשיל 96. | השמעלו 4.

 םכגרהיו םכשיו ₪ 109. | המחלמ - - םבלשב , 60
 74. תכולשב 2, ב0 212 70 70286 50000. 0200000

155,170 ,1:1 ,150 ,136 ,107,108,110,111,112,120 ,106 

2 ,282 ,26 ,200 ,257 ,251 ,244 ,223,224 ,177,181,187,196 

 204, 664, 4: קחתגס 2,130,100. | י'מד --ימד תא 187 --ימדי

 260. - ותרוגחב 93, 5, 106, 109, 112, 150, 158,174, 196, 7
 246, 2943 [ס:6 21,  ולענבו וינתמב רשא , 182. | וינתומב קזונמס

 85. 9 ךלענבו
 6. תשעו 176. ' ךיתמכחכ 9% -- ךתמכחב 120, 10:56 4.

 דרות -- ו 21, 150, 223, 257, 200, 264 -- דרת דרת 9,
 ותביש -- ' \ 18.99: 125, 151, 174, 253, 257, 260 -- ותביש תרא

 50, 80, 94, 29 44 םבולשב 2, 25.1: 10 27

%,,,,,,,, ,109 ,108 ,107 ,96 59 :93 .89 

1 252 ,244 ,240 ,226 ,196 ,179,187 ,176,177 ,174 :155 :11 

 2%7, 260, 264, 271 43, 276, 202, 204, 664, 684 ; צנתוס 4.

 לאש -- לואש דוד ץס -- לואש 2, 2, 4.10, 40, 50, 76, 80, 86,
1 4% ,,, ,107 ,106 ,6 :2-5 

,244 ,226 ,100 ,187 ,182 .150,151,170,174,176,177,178 

 2%2, 251: 254, 257, 260, 264, 204, 684; קננגס 4 ; 10166 ף0--

 הלואש 120

 7. יליזרב 59 7 זס,111,125, 120, 150, 181,106, 2

 ידעלגה -- ל. 89- | דפח ,\ 224. | ריחו , 145 -- היהו קנווס 4
 ילבאב -- י ,. 158 -- ילכואב 240 -- ילכואב 70 -- ילכאכ 7.

80, 125, 120, 150 

 ךנחלש -- ךנחלוש 158 -- ךינחלש 60,151,174, 286. = וילא 71.
 ינפמ , 76. | םכלשבא 19. :

 8. ארב [0ק. :4- ןב 2 ספ. נמו | =בהוחהמ

,0 ,107 ,106 ,96 ,95 ,93 ,86 ,83 ,76 ,50 ,30 ,21 ,4010 1 
 וס ווו,1ז2,125,1ו20,110,115,150, 11 2 מ 2

0% ,257 :253 244 228 ,177,179,181,182,187,106,224 

 203: 264, 204, 614 ; קעופוס 82 -- ירוחבמ . אוהו 1"-- אוה

 ז 0. תרצרמנ -- תרערמנ םבינחמ -- םבמחמ 6.

 ןדריה - - אוהו ; 93. | ןדריה -- ןדריה תא 178 -- ןדריב 2

 ךתמא 2, 4, 70, 76, ף3, 109 7 4.

 9. התעדיו 684. | תא 1" 76 934 -- תא יכ 95. | השעת , +
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 יבאו ברחב שגרה ונממ שכיבטו שכיקדצ םפישנא
 לארשי אבצ רש רנ ןב רנבא זרא עדי אל דוד

 ובשו = ! קרדוה' קובצ רש רתי ןב תנשמע תראו 3
 דודלו סכלעל וערז שארבו באוי שארב שהימד

 עכלוע דע .שולש קדיהי ואפכלו ותיבלו וערזלו =
 וב .עגפיועדוהי ןב והינב  "ירעיו < ! קדוה' שכעמ 4
 תא למה ןהיו =! רבדמב ותיבב רבקיו והתמ'ו 5

 קודצ קראו קצבצה לע ויתחת עדיוה' ןב והינב
 ךלמה חלשיו : רתיבא תחת ךלמה ןתנ ןהכה 6

 פכלשוריב תריב ךל הנב ול רמאיו יעמשל ארקיו

 היהו | 1 הנאו הנא שכשמ אצת אלו שכש תבשיו 7
 יכ עדת עדי ןורדק לחנ תא תרבעו ךתאצ םויב

 יעמש רמאיו = : ךשארב קדיהי ךמד תומת זרומ 8
 ןב :ףלמה ינדא "הבה .רשאכ .רבדה :בוט. ףלמל
 ; שכיבר כימי שכלשוריב יעמש בשיו ךדבע השעי

 יעמשל םכידבע ינש וחרביו שכינש שלש ץקמ יהיו 9
 רמאל יעמשל ודיגיו תג ךלמ הכעמ ןב שיכא לא

 תרא עבה ועמש ! כקו = :תרגב " ךידבע "קרנה 0
 ךליו וידבע תא שקבל שיכא לא התג ךליו ורמח

 יכ המלשל דגה : תגמ וידבע תא אביו יעמש גז
 ךלמה חלשיו |! בשיו רג םכלשורימ יעמש ךלה 42 =

 הוהיב ךיתעבשה אולה וילא רמאיו יעמשל ארקיו
 קדנא תרכלהו ךתאצ שוב רמאל ךב דעאו

 בוט .ילא רמאתו תומת זרומ יכ עדת עדי הנאו

 ;רעבש תא תרמש אל עוהמוי :יתעמש רבדה 43

 .1 60 0 3כ

 ינממ לודגה יחא אוה יכ הכולמה תא רל ילאשו
 23 עבשיו : קדיורצ ןב באוילו ןהכה רתיבאלו ולו
 פכיהלא יל השעי הכ רמאל הוהיב המלש ךלמה
 ; הזה רבדה תא והינדא רבד ושפנב י5 ףיסוי הכו
 24 אסכ לע יניבישויו ינניכה רשא קדוהי יח קדתעו
 זכויה יכ רבד רשאכ תיב יל השע רשאו יבא דוד

 2% והינב דיב המלש ךלמה חלשיו | :'והינדא זרמוי
 26 רמא ןהכה רתיבאלו : תמיו וב עגפיו עדיוהי ןב
 קדתא זרומ שיא יכ ךידש לע ךל תתנע ךלמה

 ינדא ןורא תא תאשנ יכ ךתימא אל הזה כויבו

 רשא לכב זרינעתה יכו יבא דוד .ינפל קדוהי
 27 תויהמ רתיבא תא המלש שרגיו ! יבא הנעתה

 לע רבד רשא הוהי רבד תא אלמל הוהיל ןה
 28 יכ באוי דע האב העמשהו ! הלישב ילע תיב
 הטנ אל סכולשבא ירחאו הינדא ירחא הטנ באוי
 !; חבזמה תונרקב קוחיו הוהי להא לא באיי סניו
 20 קדוהי לרהא לא באו סנ יכ קדמלש ךלמל דגיו
 ןב והינב תרא המלש חלשיו חבזמה לצא קדנהו
 40 להא לא והינב אביו : וב עגפ ךל רמאל עדיוהי
 אל רמאיו אצ ךלמה רמא הכ וילא רמאיו הוהי
 רמאל רבד ךלמה תא והינב בשיו תומא הפ יכ

 א הופה רל .רמאיו |: יננע קדכו באוי' רבד /קדכ

 ימד תריסהו ותרבקו וב עגפו רבד רשאכ השע
 : יבא תריב לעמו ילעמ באו ךפש רשא שנח
 12 ינשב עגפ רשא ושאר לע ומד תא הוהי בישהו

 הוה ים מעי ויס 6 יז יא

 קצותס 1. לכד הכ מאל ,4 רמאל \ 96. .,

 .41.ול 93. השע --ול השע 96. | תריפהו --י ה 8%
 250, 253: 200, 264 -- ירוריסהו 1, 3, 4, 91,112, 6

 187, 224 -- 'תריפהו 155, קמתוס 70 -- יתרסהו 96 -- יתוריסהו

 650 11 -- תורסהו 257. | באיי - - - ימד 4.

 לעמו 06 לכמו 1. | תיב -- תיב לכ
 32. ושאר לע -- ושארב לע 14% -- ושארב 1,201

 םכיקידצ 1, 2: 3, 70, 80, 93, 90, 102, 112, 74 ₪2

 182, 187,195: 224, 253:2%7,260,204' ומס 2% 2

 1076 110 -- םכקידצ 21, 67, 90, )4, 100, 144. 176. %) 240

 2742 םביבוטו 70,93, 100,112, 144, 150, 174, 224, 2%3, 7

 260, 264: קזגתס 168. | ברחב ,\ 224. | חרא 2"-- תאו 71.
 אבצ רש -- השמע תאו 1. לארשי , 164 :

 32. וערז -- וערז לכ לס. | םבלעל " = םבלועל 210 6
.4 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 ,240 ,224 ,187 ,176 ,174 ,112,150 

 דודל 79.

 24. והתימיו 2, 21, 03, 101, 112, 154, 174, 182, 224, 227, 2

 253, 282, 3 ספ והורבקיו 650 1. ותיבב 7

 25. ויתחת , 224 -- ה קזותוס ת ןהכה 5155 4.
 46. רמאיו 0:6 ורמאיו ול יומאיו ףס.  םכלשוריב -- ב ,
 םבילשוריב 96. | םכש תבשיו , 253, 267, 260. | אלו ₪ ל

 םבשמ , 6.

 37. ךתאצ -- ך 7
.4 174,170 

 5 ךלמה - - רשאכ ,
 ןכ םכילשוריב 6

 9. "הכעמ ןב , 168. | הכעמ -- ךועמ 4.

 -- )דג 172,195: 249, 4. רמאל , 3.

,260 
 40. ורמח תא שבחיו . ג

 ילעמא

--+17 
 או 4

 תרא קזותוס לא 2. עודי 21

 ז82.  רשאב --כ .ז7ו

 ודיגיו (טק.זג= 9

 ךרבע 2,70, 7,

 שובחיו 260, 4. ורומח 4,

 90,112,155.174.253. - \'דבע -<- ךלו,זו2  זרא %"-
 לא 6.

 41. דגוו 93,112. | המלש 70. | םבילשורימ 96, 260 -- םכ ,
 101. בושיו 1.

 42. וילא --ול 1 --)ילא אלה 1%0. | אולה -- ו \ 1, 2, 4, 1
6% 2 150 ,128 ,99 ,96 ,93 ,8 ,86 ,8% ,82 ,70 ,20 

 187, 253, 257, 260, 270 -- הלה 224.
 200, 264 -- ךיתעיבשה קזותמוס דיעאו 1, 21,000 1

,257 ,23 ,240 ,224 ,201 ,198 ,187 ,174 

 ילא קוגתוס ןילא 11, 0

 א

4 - 
 עודי 1:2, 4

 תימנושה 1, 21, 40, 70, 86, 03, 06, 101, 112 7
 2600 9 257, 200, 204, 6643 107%6 2 ילאשו -- + 7.

 תא 3", 70, 96,150. | אוה יכ -- אוהו 1. לדגה 282. | ולו--
 אלו 8ַפ.  רתיבאלו < רתאיבלו 224 -- לו , 128 --י ,7.

 23. המלש , 30. | םביהלא יל -- יל הוהי 2 27 -- 000 1.0000
 158. - ףיסי 4 21, 25 168, 187, 105: 224,

 2%0. | ושפנב קחמס ושפנכ 158. | רבד קמחס ינדא 6.
 = 24. ינניכה -- יננבה 182. | ינבשיו סב -- ינבישיו 1:

 226, 614 -- ינבשויו 76 -- יניבישיו 228 -- יניבשויו 4,175, 210 --
 ינבישויו 2, 21, 30, 82, 1, ,2 3,

,261 ,260 ,257 ,254 ,2%1 ,227,240 ,22% ,201 ,198 ,195 ,187 
 271 4, 282, 659 'ק --ינובישויו 154-- ויו 0ק.ז41. 128 --אינמישויו

 קמתס 96. רבד--יתרבד 145. = תמוי < תומי 1 -- תא תמי 3-

 25. ןב -- ן כ 7. עדייוהי 96 -- עדוהי +
 26. ךלמה רמא , 128. | תתנע , לס -- תותנע 1; 3: 4: 1 52
176 74 ,,,,, 112 ,96 ,93 ,90 .80 ,86 

664 ,614 ,204 ,260 7% ,253 ,240 ,288 ,226 ,22% ,224 ,105 1 

 - קתומוס 2, 82, )4, 114, 4 לע קזותנס לא 1% ךדש

.26 260 ,257 2520 ,227 ,197 ,182 ,168,176 - 32 :70 :20 

 50 ו" הזה 224." .ךתמא 96. תא \ 253. הוהי ינרא

 ךיהלא הוהי 22% -- םכיהלא הוהי 4,128,154 -- ינדא הוהי -
 ינדא ,- הוהי , 70 -- שכיחלא 240 -- %אהוהי -

 הנעתה -- התנעתה ףָּג -- התינעתה
 27. תיהמ 1,154. = הוהיל -- הוהיל אל 150. | רבד רשא הוהי

 ככ | הלישב - - לע 92. < תיב לע 2. לע -- לא
 תיב , 6. הלישב = ב 2005 2300 86, 89, 0

72 ,,,,,, ,100 ,9 ,94 

0% 8 ;270 ,22 ,242 ,227 ,226 2 ,172,195:1989 

 4סס 1, 659 1 -- ולשב 160, 1.
 2%. העומשהו 1,21,23,70, 85, 80.9, 5, ד

 182,187, 105: 224, 240, 261, 253, 257, 260, 204,614 ; קנווס 2

 קא.  רךע קמתס לע 168. | באוי 2", 150,187,2%2. | 'רחא ,
 76. = והינודא ג0, לס, 264 -- והינדא 257, 337. | םבלשבא 4.

 הטנ 27-- אב 70. = הוחי להא לא באוי סניו -- ךליו םכקיו
 תנרקב

 <29. דג"| 93,112, 2. המלש 1% \ 7. המלש ?2*

 -- המלש ךלמה 40. - ערווהי 187 %
 40. רמאיו 1---הוהי רמאיו 90. = וילא -- ןל 21.  .רמא --רמא

 הוהי 2%2.  אצ , 224. | אל , 224 -- אל וילא 96 -- ול
 99, 227 -- אצא אל 6%0 2.  יכ,1. תא -- לא 2



 תלאש קזנתס ךל תלאש 4.

 םבילשורי 1

 2 ו ג 2. 5 4

 ו

 פפויכ ואסכ דע בשי ןב ול ןתתו קרזה רודגה
 ךדבע תא תכלמה התא יהלא הוהי התעו :: הזה 7

 זראצ עדא תל ןטק רענ יכנאו יבא דוד. תרחת
 בר שע תרחב רשא ךמע ךותב ךדּבעו =: בו
 ךדבעל זרתנו ! ברמ רפסי אלו הנמי אל חשא
 יכ ערל בוט ןיב ןיבהל ךמע תא טפשל עמש בל

 רבדה בטייו !  הזה דבכה ךמע תא טפשל לכי ימ זס
 רמאיו : הזה רבדה תא המלש לאש יכ ינדא יניעב 11

 קרזה רבדה זרא תלאש רשא ןעי וילא םשכיהלא

 רשע ךל תלאש אלו זכיבר כימי ךל תלאש אלו
 עמשל ןיבה ךל" תלאשו ךיביא שפנ תלאש אלו

 בל ךל יתתנ הנח ךרבדכ יתישע הנה : טפשמ 5

 ךירחאו ךינפל קריה קל ךומכ השא ןובנו שככח
 יתתנ תרלאש אל רשא םכגו =! ךומכ םבוקי תל 3

 שיא ךומכ היה אל רשא דובכ  שכג רשע זשםג ךל
 רמשל יכרדב ךלת 'זכאו + ךימ' "לכ שכיכלמּב 4

 תא יתכראהו ךיבא דיוד ךלה רשאכ יתוצמו יקח
 םכלשורי אוביו שכולח הנהו המלש ץקיו + ךימי 5

 שעיו תרולע לעיו קדוהי .תירב ןורא ינפל דמע"ו
 הנאבת זא | !וידבע לכל התשמ שעיו סכימלש .6

 : וינפל הנדמעתו ךלמה לא תרונז סשכישנ שיתש "*
 תאזה השאהו ינא ינדא יב תחאה השאה רמאתו ז7

 ב זה 5 8 ₪

 44 רמאיו : ךילע יתיוצ רשא קדוצמה ראו קדוהי
 קרערה לכ זרא תרעדי ץדתא יעמש 'רא ךלמה
 בישהו יבא דודל קרישע רשא ךבבל עדי רשא
 45% ךורב המלש ךלמהו :ךשארב ךתער תא ;דוהי
 46 וציו ! שלוע דע הוהי ינפל ןוכנ היהי דוד אסכו

 תמיו וב עגפיו אציו עדיוהי ןב והינב תא ךלמה
 : קדמלש דוב הנוכנ הכלממהו

=38 

 ו

 ז תא חקיו םכירצמ ךלמ הערפ תא המלש ןתחתיו
 תונבל ותלכ דע דוד ריע לא האיביו הערפ תב
 זשלשורי תמוח תאו הוהי זריב תראו ותיב ערא
 2 ונבנ אל יכ תומבב שיחבזמ שעה קר :ביבס

 4 המלש בהאיו !םכהה םכימיה דע הוהי סכשל תיב
 אוה תומבב קר ויבא דוד תוקחב תכלל הוהי תא

 4 סכש חבזל ץדנעבג ךלמה ךליו :  ריטקמו חבזמ

 קרטלש הלעי תולע ףלא הלודגה המבה "איה יכ

 % לרא זדוהי הרארנ ןועבגב | : תצוהה חבזמה לע
 קרמ לאש וכיהלא רמאיו הלילה םשכולחב המלש
 6 ךדבע שכע תישע התא המלש רמאיו + ךל ןתא
 זרמאב ךינפל ךלה רשאכ 'רודג דפה יבא דוד

 דסחה תא ול רמשתו ךמע בבל תרשיבו .הקדצבו

 שץ ב תם 1 ₪ סא

 ינדא -- ינדא הוהי 172, 252 -- הוה' 1, 30, 89 02 4 12 1%

| 128, 146, 150,154, 174, 201, 260, 257, 260 203, 4 279. 

 283, 288, 614, 4. יכ -- רשא

 נז, םכיהלא ,182 -- םכ ,70. | ךל - - - םכימי \ 8 -- 18 4.
 תלאש :- - .ךל . 2 250. - .תלאש 3" 182. |. רשוע 40 142

 240, 284. | תלאש 4*-- ךל תלאש 4, 30, 70, 96, 145, 150,
 ךיביוא 944 113; 174 -- ךביוא 70. | ָךל 3"-- בל ןיבהל

 4. | עומשל 174, 240, 251 -- ,6- טפשמב

 12. הנהו 159. . תישע 99. . .ךירבדכ 2. 42 077090 00 ץ 0

 112,113, 114,139, 150, 154, 155: 170,105, 224, 22ף, 250

 263, 264, 282, 283, 284. - ךל , 96. | םככחו ןובנ < 4.
 12. בגו , 4 אל . 17

 רשוע 227, 4

 ךומכ -- םכיהלאה ךומכ 1.
 לכ -- לכ ךומכ 4

 14. םבא 1ף0. - רומשל 112, 260, 264 -- םביחלאה 1.
 יקוח 93,158 --יתקח 288. | ריוד גק. 8 130 --' 12 09

6 159 ,128 ,101 99 :96 ,02 ,90 ,89 .8% ,82 ,70 ,20 

,286 ,283 ,282 ,270 ,260 ,2%7 ,227,254 ,220 ,187,224 ,182 

 664; קזגנגס 04 --- '! (טק. תג - תכראהו 174,

 תרא , 70 4.

 1 5. ץקייו 22 19, 222 60 01 10 ז 2 136, ז < 172, 14,

 177, 225, 227, 2043 קזנתס 4. תככלזה מ אביו יז: 62

7% ,99 :96 ,95 ,90 :80 ,85 :82 ,80 ,76 ,56,.70 ,50 ,10 ,21 ,19 

7 ,150,174 ,144 ,120,136 ,110,111,112,114,126,128 

2649 ,200 7% :253 ,244 ,240 ,224 ,221 ,210 ,178,181,195,196 

 270, 278, 202, 204, 614 -- או טק. ג" ,-

 129 -ד םכלשורי לע 80. | דומעיו 106,112,129 -- , 93.  תירבה

 4 הוהי |, 253 -- ינדא הוהי 250 - '1דא 2: 3: 4, 23: 70, 6%

 82: 8%, 86, 100, 101, 102, 106, 130, 144,149,155, 168 תו.

 172.175,17ֶד,178,182,187, 191,195: 210, 246, 252, 270

 282, 282, 288 1, 202, 0 1 תלע 19, 30, 70,129.139: 2

 150. 15% - תולוע 60, 80, 03: 95, 90, 106, 10, 112, 136, 170.

 174. 196, 240, 4. ז-רלוע 158. 177. 50- םבימלש שעיו 8

 294. שעיו 2"-- חבזיו 54. שעיו .שבימלש 96. | .התשמ
224 

 16. הנאובת 6.

 דובב בג 15. 20: נפל

 -- םבגו 6. םביכלמב ==
 םביכלמב ךומכ 6.

 כישנ \ 85, 95: 242. = תרונוז 2, 19: 50
96, 106, 112, 120, 14, 170, 174, 2 196, 223, 240 

 246, 253, 204: קנותס 168 -- תנוז זז: -- תו 1%1. | הנרומעתו
 112 -- 6 וינפל גק. 26 112 -- ךלמה ינפל 19,191 ---
 ו ב + , 7

 17. השאה , 3 -- ךלמה לא תאזה השאה 109. = ינדא יב טק.
 106 139.5 ינודא 174. | תאזה , זֶדְד. | תובשוי 6
 95 106, 112, 125, 170,181, 195, 23, 294, 614--תבשי 6

 < 'תתנ 515 6.

 44. אל 218 14%. - תרעובש 4, 21,
 174,187: 224.240,253.  הוהי 113.  יתיוצ , 182 -- יתיויצ -

 44. יעמש לא - יעמשל 154. 174. 0. התא -- ה ,

 4%. המלש -- ואסכו 150. = ךורב --יקנ 614. = ינפל ,6 ו תלו 00. התישע זס.
 דע 0 3-

 46. ןרא וחינב < 7. אציו , 4. תומיו 112 -- תת קוס

 ע 76. הנ

 ז. חרא 1"--לא 73. ךלמ הערפ ₪00.80 102. | הערפ--
 הערפ תב וג, 224,650 2. תב , 86,90,178. | האביו
 20 2 1 270 --- והיא'בי] 21, 7 דיוד 4 דעא

 ותולכ 5 93; 112: 154,155; 224, 227, 251, 253: 7. 260

 עו 114. ותיב , 187. | תאו 1"-- לאו זֶָג- | תמוח - ו
 257, 200, 264 -- תומוח 182. = םבילשורי 96. = ביבס ל: 0.

 2. םבשל תיב 10. ד + םבשל , 96 -- םםשב
 1. תרקחב 1, 4, 30,168, 257, 260, 264, 614 -- תרוקוחב 4

 -- תקוחב 8% אוה , 9. רטקמו 4

 4. ךלמה -- לש ךלמה פפ. | הנועבג 1, 3, 4, 8%, 86, 80 2
2 ,240 ,240 ,22% ,224 ,182,195 ,176 ,174 ,154 ,150 ,112 ,102 
 253, 257: 260 264, 264, 614: !סנו6 139.  הובול 182,224, 21

 254. אוה 1, 50, 99,178,182,614.  המבה הקלוהנה 5
 הלדגה 2, % ףלאו 4 זרלע 6 149, 246 -- תולוע
 10 932 96,112, 154,159, 174176, 240, 250, 257, 203 -- ת-רלוע

 כ איהה 4

 6. ןעבגב 282. | תארנ 28. לא !סה6 תא 82. םכלחב 210
 82,263. 5 רמאיו , 99 -- ול רמאו 251. | לאש ,

 6. התישע שבע -- םכע דס 96 -- רא

 דוד , 6.145. .רשאפ -- כ , 254. = ךלה ךינפל < 7.

 הוה ---- רמשתו עמ 150..  תרא ,70.  ןתתו 100. עג.

 בשוי 67, 101, 112, 176, 187: 225: 2 202, לע 96.
 =םויכ -- םםויב 89, 128 -- םּפ)ה 271 הוה ,

 7. התא . 93 -- א 0.185 21.  ךדבע תא \ 85. תֶא ;70--
 לא 89. דוד. 228 -- דוד יבא 4. נאו 225. ומספק 4

 178, 227, 2863 (סת6 82: אל) 93,614. | אצ 70. | אובו

 158, 105, 225, 227 : קצונתמס 4

 8. ךמע -- הזה םכעה 201. | בר פע ; 85. = רפפי אלו הנמי אל
 = הנמי אלו רפפי אל 145. | אלו -- אל רשאו 40. = בורמ 2

.4 ,2894 ,203 ,264,282 ,297,200 2520 
 9. תתנו -- תתנו ל תתנו 150. | עמוש 112, 224, 253, 283 --

 עמשל 168.  טופשל 1ז2. ךמע - - (8) :-.= ןיבהל 6
 ןיב , 224. = ערל -- ערו 224. | םופשל 86,112. - תא 2"--

 ךדבע תרא 9.

 בטיו 70, 257, 4. 0. יִכ ינדא ג. 3 4
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 ינפמ ואריו ךלמה טפש רשא טפשמה תא לארשי

 תושעל וברקב שיהלא תמכח יכ ואר יכ ךלמה
 : טפשמ
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 6 הוא

 הלאו ! לארשי לכ לע ךלמ המלש ךלמה יה :
 ףרחילא :ןהכה קודצ ןב והירזע ול רשא שירשה 3

 דוליחא ןב טפשוהי םכירפס קגשיש ינב קדיחאו
 קודצו פצבצה לע עדיוה' ןב והינבו + ריכזמה
 פכיבצנה לע ןתנ ןב והירזעו | םכינהכ רתיבאו
 יכע רשיחאו + ךלמה קדער ןהכ .ןתנ ןב דובזו

 המלשלו :םמה "לע אדבע ןב םכרינדאו תריבה

 זרא ולכלכו ילארשי לכ לע כיבצנ רשע םינש

 דחא לע קדיהי קדנשב שדח ותיב זראו ךלמה

 ! שכירפא רהב רוח ןב שתומש הלאו : לכלכל 8

 תיב ןוליאו שמש תיבו שכיבלעשבו ץקמב רקד ןב 9

7 ₪ 7 

 נה 8

 התיה המלש תב תפט ראד תפנ לכ בדניבא ןב גז

 לכו.ודגמו ךנעת דוליחא ןב אנעב + השאל ול 2

 לאערזיל קרחתמ קדנתרצ לצא רשא ןאש קריב

 : סכעמקיל רבעמ דע הלוחמ לבא דע ןאש תיבמ

 .!רפח ץרא לכו הכש ול תובראב דסח ןב

5 

 עת 6 ידי

 היהי ;196. = ורוב 95.96, 106, 112,120,170 4 2

 27. רמאיו ,ז76. = דליה 76; 80, 05,106, 158. 105, 614 --ודליה

 106 96.  יחה ;196. | תמהו -- תמהו אל איהו 06. | אל < לא

,| 1 (10,ֶ0ְ ,07 16 

6 ,294 600 ,2%7 2 261 ,240 ,244 ,240 ,220 ,224 

,41 .0 --= 

.14 170 2 100 ,106 ,60 

 -- איה יכ ומאו 4

 28. ועמשיו -- ועמשיו המתיו 12. ךלמה --- תא -- טפש יב

 טפשמ ךלמה לס. = וארייו 8 50, 80,106,107,108,100,זונמ

9 ,225 ,210 ,187 ,177 ,170,175 :55 ,151 ,136,150 :125 

 257: 260, 264, 20433 קזנתוס 82 ; !סעצ6 4 ינפמ -- ינפל 4.

 יכ ואר , קס. | םםיהלא -- הוהי 4.

 והתמת 100, 251 --והותימת

 איה --אוה 0%, 2

 1 ךלמה זס
5% - 

 2. הלאו קזומס 015 4 הירוע 4

 2. ףרוחילא ז 50,174 --ףרוח ילא 89, 129 --ףרח ילא 6

 240, 264. נב -- ןב זֶדָג, 2550. , אשש 120,614. . םבירפוס
 70, 80, 06, 112, 112, 120, 174, 5. טפשוהיו %.

 5. הירזעו 187. לע , 96,129.  םביבצינה 6 -- םביביצנה ז 4
 דובזו -- רוכזו 1, 246, 249, 250, 614. = ןהכה 2%0. | העור

 6. רשיחאו -- רש יחַאו 93 -- דשיחאו 614: .קתותוס ז 60 ; (סזוש

 158. | םכרנדאו 252 -- םכרינודאו 70, 120 -- םכרנודאו 6 0

 ארבע ב לסק 20 27:20 8 לע 27%
 7. םביבצינ 96 --- םכיביצנ 10,150, 187, 224, 2%1, 267,260, 4

 614. | שדוח 70. | הנשב --ב 145. ָהיהי -- היה 96 -- היה

 לס. לע ,145. | דחא -- דחאה לכ 1 -- דחא לכ 176 -- דחאה

14 250 ,249 6 ,240 ,227 ,174 ,150 ,149 ;112 ,99 :93 :70 ,30 

 252, 270, 271 4, 252, 69 'ק : קזומס 113,128, 201 ; (סח6 1

 לבלבל -- ולבלבל 22

 8. םכתמש 176,178, 250 24

 9. םביבלעשבו ₪ םכיבעלשבו 178 - םכיבלעשכו ןז1זווס זו.

 ןולאו 20, 82, 56. 4 4, ָָ,ְ, 9 264

 תיב -- תיבו לס, 85, 112,198, 614 -- ]ב 187, 224, 267, 4

 10. ןב -- תיב 2ף0, (סעו6 128. | תבראב 21 -- תובוראב 2
 זו, 154 \ הכבוש 82, 86, 80, 1:2,

6 154 

 נז. תופנ 153, ראד -- רואוד 93 -- רואד" 114, 178 --

 רוד 21,1%0, 173, 176, 224, 226, 27, 260, 263, 264 -- ראד ונהוס

 18 תב , 128 --ןב 7. התיה -- תויה 6.
 12. הנעב 1, 4, 21, 93, 101, 102, 144, + 7

 195: 253: 257, 260. - דליחא 614. | ודנמו -- ודנמו ןב ף6 --

 ךלמ , 187 -- לעמ 158. | לכ ₪. 38 4

 ול, 76

 ודיגמו 70, 150, 2%7, 260, 264 -- ודנבו קזווס לכ 1-

 ןאש 1*--ןואש 149. | רשא ,\ 70, 614--רשא לצא 160.  הנתרצ
 - 2.86.  ןאש תיבמ טו 158. דע 1%-דעו 30,182, הלהמ

-' 
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 18 ישויב יהיו : תיבב המע דלאו דחא תיבב תבשי

 ונחנאו תאזה השאה זםכג דלתו יתדלל ישילשה

 ונחנא םכיתש יתלוז זריבב ונתא רז ןיא ודחי

 19 הבכש רשא הליל תאזה השאה ןב תמיו : תיבב

 . 80 ילצאמ ינב תא חקתו .הלילה ךותב םשקתו :וילע
 תמה הנב תאו הקיחב והביכשתו הנשי ךתמאו
 פז ינב תא קיניהל רקבב שקאו |: יקיחב הדביכשה

 קדיה אל הנהו רקבב וילא ןנובתאו זרמ קדנהו
 22 אל תרחאה קרשאה רמאתו ! יתדלי רשא ינב
 ::  .ךנב יכ אל תרמא תאזו תמה ךנבו יחה ינב יכ
 23 רמאיו :ךלמה ינפל קדנרבדתו יחה ינבו זרמה
 תאזו תמה ךנבו יחה ינב הז תרמא תאז ךלמה
 24 ךלמה רמאיו : יחה ינבו תמה ךנב יכ אל תרמא
 2%"רמאיו : ךלמה ינפל ברחה ואיביו ברח יל וחק
 יצחה תא ונתו םכינשל יחה דליה תא ורזג ךלמה
 = 26 רשא השאה רמאתו ! תחאל יצחה תאו תחאל
 הנב לע הימחר ורמכנ יכ ךלמה לא יחה זדנב
 זרמהו יחה דוליה תא הל ונת ינדא יב רמאתו
 אל ךל כג יל כג זררמא זראז והתימת לא
 27 דוליה תא הל ונה רמאיו ךלמה ןעיו : ורזג היהי
 '28 לכ ועמשיו !ומא איה והתימת אל תמהו יחה

. 

 ית 5 זי ו

 8,196 -- ת-רובשי 2, 21, 23, 60, 70, 1089, 0

 154,155:177,225.226,252,263,270,282, 20,284, 286 ; קזומגס
 94. דחא -- תחא 220, 106 14 דלאו -- ד קצמס ך 704

-+24 
 [ 18. ישלשה 30. 3 94: 151,173,224: 7, 260. יתדילל 64

 כה , 70 93- ונחנא - - (6) - - ודחי , 4 ודחי 9
 224: 244: 251, 72 260, 614.  ןיאו 10, 56, 76, 80, 80; 95, 2
 107, 108,125,120,116 0 ,,,,,, 2 קזותוס
 1%4-- ןיאא 140 -- דוע ןיאו 196. | ונתא --ונמע 614--ונתיא 70-

 19. תומכיו 14 הלילה 18 -- הליל ודחי ונחנאו 5-
 20. הליל 100- | תא \ 100, 224. = הנישי 76,95, 155, 196, 62
 2דְד 16. 204, 300, 658 -- אנשי 80. | והבכשתו 1: 2, 4, 30 0%
270 73 .82,102,113,114,154,158,170,178,182,105,225 ,80 

 2%0, 264 -- וחיביכשתו יקיחב - - - תאו ,5- חנב
 1 הבכשה 4. יקחב 21,176, 202 -- הקיחב

 21. םבוקאו 1, 18, 60, 70, 80, )3, )5, 106, 107, 1089, 2
:244 :227 ,196 1 ,,,,,,, ,.,112,12%,120 

 257, 200, 263, 42 614. | רקובב 6. קנהל 2 -- קינהל
962 52 ,9 :89 ,86 ,80 ,76 ,70 ,56 50 ,10 ,23 ,21 ,1018 

,5 150 ,120 90,,,,, ,1089 ,107 ,100 
240 ,246 ,244 ,228 ,227 ,226 ,223 ,177,178.187,196 170,174 
 253 257, 260, 294, 614 -- קניהל 82. | ןנובתאו תמ -- היה אל
 ינב :82. | תמ , 21. | ןנובתאו -- ת , 70 -- ןנבתאו 722
 7705 וילא -- וילע 252, 252, 6142 1076 1. | רקובב

 281. - רשא -- אל רשא 1
 22. זררחאה , 174. אל יכ < 244. | ךנבו -- הנבו 21 --ךינבו
 1. ז-ררמא .תאזו 174. יי תרררמוא 6 100, ,0)
 .161,170,196.252,253:264.  יחה -- ךנב < תמה ךנבו יחה ינב

 70 6. ינפל -- לא 0. \

 22,23. ה -- (18) - - הנרבדתו ,6-
 23. תררמוא 2, 70, 82; 96 +7 16
 ז-ררמא הז , 178.  יחה ינב הז -- ךנב יכ אל 6

 הז ,18,150,224 -- הז אל 136. תמה ךנבו תרמוא תאזו < 0.
 תראזו -- ראז 4- זררמוא 2, 82 9%, 1 4

 ךנב יכ אל -- ךנב הז 107. | + תמה ךנבו יחה ינב < 0.
 24. ךלמה ,125. ואבו 4, 23, 80, 86, 94. 95: 96. 99 9%
200 :7 2509 ,249 ,22% ,210 ,168,182 ,158 ,155 ,144,150 :139 

 . 204, 8- ברחה -- ברחה תא 151 6.
 25. ורזג -- יל ורזג 249. תא 1" , 1

 . תאו -- תא ונתו 1.

 יחה , 6.

 - 26. לע -- לא 21,1ף1,174-- 2 ₪0ק.285 90 -- 246. ינודא
 19. חל ונת ,, 85 -- הל אנ ונת 107. | תרא , 294. | דליה 6
 80, 96,106, 100 129, 116, 174, 244. חה ,4 לא 2"
 ₪ אל 108, ₪206 140. - והתמת 178 -- והותימת 0%

 1ו2,120,181 --והתומת קס. | תאז 614. | תרמוא
 נוס,120,161. - יל-- הז 187 -- ךל 21,129. ךל ל 4-
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 שכיעברא קרמלשל יהיו =! חדמלש ימי ככ עבש 6

 ףלא רשע זכינשו ובכרמל שיסופ תרורא ףלא

 ףלמה זרא קדלאה זכיבצנה ולכלכו :םישרפ 7

 המלש ךלמה ןחלש לא ברקה לכ תאו הדמלש
 ןבתהו םירעשהו : רבד ורדעי אל ושדח שיא 8

 זשכש היהי רשא שוקמה לא ואבי שכרלו םכיסוסל

 קרמלשל קרמכה םכיהלא ןתיו = : וטפשמכ שיא 9

 לע רשא לוחכ בל בחרו דאמ קדברה קדנובתו

 לכ זרמכחמ המלש תמכח ברתו : שםיה תרפש 10

 ילכמ םככהיו |! םםירצמ זרמכח .ללכמו םכדק ינב ע₪

 ינב עדרדו ללכלכו ןמיהו יחרזאה ןתיאמ םכדאה
 תשלש רפדיו : ביבס זכיוגה לכב ומש יהיו לוחמ 2

 רבדיו :  ףלאו הרשמה וריש יהיו ללשמ םכיפלא 1%

 בוזאה .דעו ןונבלב רשא זראה ןמ יצעה לע

 ףועה 'לעו קרמהבה לע רבדיו ריקב וצי .רשא >>

 זכימעה רכמ ואביו : םיגדה דעו שמרה לעו 4

 ץראה יכלמ לרכ תאמ המלש תמכח תא עמשל

 ךלמ זכריה חלשיו : ותמכח זרא ועמש רשא

 וחשמ ותא יכ עמש יכ המלש לא וידבע תא רוצ
 דודל שריח קדיה בהא יכ והיבא תרחת ךלמל

 !: רמאל םכריח לא המלש חלשיו |: ימיה לכ 6

 ;רונבל לכי אל יכ יבא דוד זרא זרעדי חךתא 7

 610 64 ?.[צי 82 ₪ :1

 13 דשנפ :ןצ הוא*.תחוח .רל: דעלב::תומרבייהבג !ןמ

 זכישש ןשבב רשא בגרא ללבח ול דעלגב רשא
 14 ןב בדניחא + תשחנ חירבו המוח תולדג םכירע
 1ף חקל אוה םסכג ילתפנב ץעמיחא | ! המינחמ אדע
 16 ישוח ןב אנעב 3 השאל המלש תב תמשב תא
 ז7 : רכששיב חורפ ןב טפשוהי :: זרולעבו רשאב
 :+ דעלג ץראב ירא ןב רבג ! ןמינבב אלא ןב יעמש

 ביצנו ןשבה ךלמ געו ירמאה ךלמ ןוחיס ץרא

 20 לוחכ טכיבר לארשיו הדוהי :!ץראב רשא דחא

1 
 ג9

 ! סכוחמשו שכיתשו שכילכא ברל שיה לע רשא

 ה

 1 הקנה ןמ .תרוכלממה "לבב .לשומ הדחה הדמקשו
 החנמ שכישגמ םשכירצמ לובג דעו שיתשלפ ץרא
 2 שכחל יהיו  :ויח ימי לכ קדמלש זרא כידבעו

 רכ טטיששו תלס רכ שישלש דחא זכויל המלש
 4 יער רקב םכירשעו שכיארב רקב קררשע | : חמק
 שכירברבו רומחיו יבצו ריאמ דבל ןאצ קדאמו
 4 חפפתמ רהנה רבע לכב הדר .אוה יכ + םכיפובא
 ול היה כולשו רהנה רבע יכלמ לכב הזע דעו
 + חטבל לארשיו הדוהי בשיו : ביבסמ וידבע לכמ
 ראב דעו ןדמ ותנאת תרחתו ונפג ערחת שיא

 עיג תם ין ₪ יס ו 0

 יש
 260, 264, 664.  רקב 2", 112. - האמו ןאצ < 06.  דבל -- ב
 קוגמס כ ז58. | רמחיו 225, 257, 260,י012:= "!=ב(הרבוב- =

 101 -- םכירוברבו 23, 112, 150, 15%. 174, 187, 195, 224, 2407

 246, 253: 257, 260, 264-- םבידוברבו 176 -- םכידברבו קעונתס 99

 -- ר 27 2.14. 119. | םכיסבא 4,21, 82, 6: 4,906,113, 128%
1 ,172,182 ,158 ,170 ,144 120 

 4. יכ ;99. | הדר ,187 -- הדור 93,112,1%0,154,174, 2

 22. לכב רבע < 187. | רבע 1%--ץרא 20. -----0  חספתמ

 רהנה , 30, 96, 240. = דעו -- ו \ 257, 260, 264 - םכעו ?סע8
 לכב 2"-- לכבו 158, קזעמס 164. רבע 2%-- ץרא 4 לכמ

 קצותס לככ ף9. | וידבע -- וירבע 2, 4, 23, 67, 70, 82, 6, 90

6 ,205 ,280 ,1' 288 ,287 ,284 ,277 ,270 ,174 ,158 ,102 ,101 

 400 7. 545: 655: 656, 657: 663 1: קוננבס 6:4 (0ז86 1, 80, 03 5 |

 בופ מ

 5. לארשיו -- םכלשוריו 145. = ונפוג 6.
 14+ ותנאת ,\ 30 -- ותניאת 4.

 6. ףלא םביעברא , 86.  םביעברא , 96. | תוירוא 158 -- תורוא
 112,150 -- תוורא 93, 96, 187 -- תירא 21,174. | םביסס +

 ובכרמל , 30 --ותבכרמל :74-- תבכרמל קזותס 3 -- | 1.
 7. םכיביצנה 158, 257. | המלש , 30, 224. | לכ תאו --- 6
 ךלמה ןחלש , 93. | ןחלוש 158. | המלש 2", 30,168. - שיא
 אל ושדח 58 21.  ושדח--ושדח דעי 4. אלו 242 89, 1.1459

 150, 158,187, 224, 228,200,262,22% ; קזנתס 1, ז 54ַג םגםסס 4

 רבד לפ
 8. םבירועשהו 112, 154, 240, 261, 7. םביססל 7. ואובי

 2: 3: 4; 21, 70, 85, 86, 89, 00, 06,102,112, 130,150, 154, 15ל%

"28390 ,282 ,271 ,26 ,252 ,224,225 ,158,174,176,178,187,210 

 614: קזנמס 82,04,128. + שיא 06 1. :

 9. בחורו 21. 2 לבו םכיה -- ברל םםיה 4 |
 10. המלש , 182 -- המלשל 4. | לכ תמכחמ -- תמכח לכִמ 70.

 לכו =- ו; 1. :
 זז. לכממ 187. | ןתאמ 224. יחרזאה ,145. ןמיהמו 5.

 לכלכו עדרדו < 253, 257, 4. ביבסמ 1 4-

 12. השמה סות. (קסקזגקב. ( /. 110082:) קוס השמחב
 13. ןמ ,21. דעו -- לעו 8. .  בזאה 168 -- בוזיאה 6.
 אצי , 253, 260 - אצ\" 03, 112,150, 174, 1 ריקב , 22

 לעו 4"- , :
 14. לכ 168. | םכימעה תגק 18 1. עומשל 10, 154, 2104

 המלש ,182. | לכ,1. - ועמש רשא -- םכיעמשה 0.
 15. םכוריח 6. רצ 40, 82, 85, 90: 94, 114, 144,150, 73

2 ,204 ,263 ,200 ,257 ,253 ,240 ,240 ,224 ,182 ,178 ,176 ,174 

 קזתוס 128.  וידבע -- וירבע לכ לס. = עַמש יכ 9 4- .
 ותא וחשמ ₪ 2%3, 257, ותוא +4 אוהיבא

 םכריח -=- םשםריח תא -

 תחתו -- תחת שיאו
  םטתס 2, 40 -- יהורבע 4.

 195, 2%7, 2600, 264, 614. | רע 27-- דעו 30-- רשא 252; מטס

 145, 6. םכענקיל קס, קזווס 2.
 13. תרמארב 257, 260 -- תרומרב 2, 3, 4, 21: 70, 85: 93

0 ,246 ,224 ,210 ,105 ,182 ,176 ,174 ,154 ,144,150 :139 ,112 
 252, 253, 263, 271, 284, 286, 659 2 --- תמדב קוס 99. = תווח
 1ף0. | ריאי -- ריאי ןב 4. ל 2 בורא וכ

 176, 224, 226, 2%7, 260, 264. | תלדנ זס, 240, 252 -- תולודנ
 70, 86, 93, 96,112: 150, 154,174, 182, 224, 246 -- תלודג 0.

 המח 253: 257: 64.
 14. בדנ יחא 226 -- בדניבא 7. אדע -- אודיע 150

 2%7 -- איודע 96 -- אדוע 80, 174-- אודע 2. 23, ,72
 176 210, 22%: 2%2, 254, 261,271, 282,281, 294, 2 קזותוס

 82,128 ; (076 130 -- דע 112, 228,253 --7'ע 260.  המינחמ

 ₪ הימנחמ 2 -- םכינחמ קזותגס 4
 ו <. ץעמיחאו קוגגס 128.  ילתפנב --ילתפנב ןב 187 --ילתפנכ

 קצוגגס 4 : 0 .

 16. הנעב 86 0 158,179,187,19%5.  תלעבוו--

 תולעב 7.

 17. חרפ 2

 18. אלא --הלא 21, 82, )6,150, 224, 267, 260, 261, 270, 2

 283, 284, 286, 614: קתומס 30, 260 -- אל (טק.ז46 4 -- א 2"
 טק, 4[. 111,128 -- אלא ארג ןימינבב לס,

 19. ירוא 21, 0, 7 932 7 4 187, 242 202

 6 ראב זי כו פס =- תומה כל הפ וז 2 --- הופ

 ז, 40, 96,101,128,150,154,187,195,225, 227,252.  ירומאה

 93,154. געו -- 3 \ 154 - גועו 2, 21, 30, 70, 86.

 174,176,179,197, 195, 240, 253, 254, 257, 200, 204, 614-- ג

 נק. 8 140 -- גוע 96. " רשא

 20. הדוהי --הדוהי היהי 187.  לחב 224. | םכיה -- םביה תפש
 2, בורל 93, 112; 253, 27, 260,

 = םבילבא --* 96 -- םבילכוא 112, 240. = םביתושו 112,174, 20
;253 

 1. /\ 60תגמב6 ז6 1תסוקנטת6 106 68ק0% 18]210 201721008 0
 655: 696, 6572 6% 21511: לשמ 20, 8%, 94: 96.

 1%4,158,174,176,187.  ןמ תוכלממה -- ץראה 2. | לובג דעו
 םכירצמ קותס 55 3. | םבירצמ -- ץרא 145. | םבישימנמ

7 25 ,260 ,105,224 ,187 ,176 1740 44,150 ,114 112 ,3 ,90 
 260, 204, 614 ; קזנתס 11 -- םכשיגמ 30. | החנמ -- החצמ 4
 תבידבועו 1ז2,113,159,2045 7 תא ננעל. 9 ףפה יכללב עפ

 2. המלש , 201. | םבויל -- םבויב 614. | תלס רכ םבישלש --
 המלש 182.  םבישלש -- םביש טק. 18. 100.  רכ --רוכ 1%6--

 קחתס רב ז%8. | תלוס 283.  רכ-- רוכ 150--לכ קונוס 7

 2. םביאירב 1, 30, 70, 80, 3, 150, 174; 195; 224, 240,253, 7



 (0 ן/ 011

 רכ ףלא םירשע םכריחל ןתנ קדמלשו |! וצפח 5
 הכ תיתכ ןמש רכ טכירשעו ותיבל תלכמ שיטח

 ןתנ קדוהיו + קדנשב קרנש :כריחל הדמלש ןתי 6
 ןיב סכלש יהיו ול רבד רשאּכ קרמלשל ?רמכח

 לעיו | םכהינש תירב ותרכיו המלש ןיבו שכריח 7
 שכישלש סמה יהיו לארשי לכמ סמ המלש ךלמה

 שכיפלא תררשע ;דגונבל שחלשיו : שיא ףלא 8
 סכישדח זכינש ןונבלב ויהי שדח תופילח שדחב

 שכיעבש המלשל יהיו !סמה לע םכרינדאו ותיבב 20
 דבל :רהב בצח ףלא םשינמשו לבס אשנ ףלא 0

 קרכאלמה לע רשא קדמלשל םכיבצנה ירשמ
 םכישעה שכעב שכידרה תואמ שלשו סכיפלא תשלש

 תרולדג םינבא ועסיו ךלמה וציו + קדכאלמב 1
 ולספיו + תיזג ינבא זריבה דסיל תורקי סכינבא 2

 םכיצעה וניכיו סכילבגהו שכוריח ינבו קדמלש ינב
 ! תיבה תונבל םכינבאהו

 6%. לת

 תראצל הנש תרואמ עבראו ץדנש זכינומשב יחיו 1

 5 0 1 סיוא

 המלש ץזופס ותיב קס. | תרירב םכהינש >< 6. תרירב
 1רירב םנהינש 1.

 27. לעיו -- שעיו קזזמס 95. | המלש ,6 סמ , ד.

 לב ככ לב = לב לע 1% 506, 100, 4% 246, 602

 106 04,102 =- לע 95,107,14%.  סמה יהיו , 224. | םבישלש
 ףלא -- םכישלשו ףלא 100. = ףלא 14

 28. הננבל 108. | תרשע -- ת 107. | םביפלא טק. 38 2

 -- שיא 224. % .רופילח -- תפלח 22% --' 2: 27:52

 222 -- ! \ 4, 70, 80, 00, 102,111, 154, 210 1. שדוח 5.

 106. ויהי -- היהי 80. | ןונבלב -- לב 0.146 96. | םכינש

 ותיבב םבישדח ,\ 244. | םםינשו 18, 30, 56. 76, 80, 93: 95, 6
6 191 7 ,171 ,168 ,158 ,100 

 201, 224, 240, 2%7, 260, 264, 271 4, 400 -- םבינשא 14

 תכרינודאו 19. 56, 93; 107, 100, 136, 267, 260 4.

 29. םביעבש -- םבינמש 56 -- , ףלא 1%, 70 -- שיא

 יאשנ 76, 196 -- אשונ 12%. | םכינימשו 2%
 2242 בצוח 80,150,181,

 30. םכיבצינה 96. | המלשל , 201,223 -- המלשל רשא 43
 -- המבשל 14 לע 58 14 הכאלמה -- וא 7 "= תרשלש

 -- ת . 240. | םביפלא -- הכאלמה לע 80.  שלשו -- תשלשו 17
 -- אשלשו 100. | םםידורה 253, 257, 260, 264 -- םכדורה
 םכישועה קס, 80, 11, 129, 196, 257, 260 -- םבישעהו 0

 21. ךלמ 85. = ועיסיו 4, 50, 56, 60, 70, 76, 80, 85: 93. 5
 106,107,108,100,זוסזנ 1 ָ,,,, 7

,7 ,2%3 ,244 ,240 ,22% ,224 ,223 ,196 ,176.178,182,191 ,174 

 260,264. | םבינבא \ 4. | תלדג 30,76, 95; 96, 120, 150, 10% --
 - תולודג 1, 60, 70, 80, )3, 107,100, 2 4%

 154: 174, 181, 196, 224, 226, 240, 246, 253, 260, 264 ; קזותוס

 168 -- תלודג 71. תרקי 80. | תריבה -- תיבה תא 0

4 ,168 

 32. ולספיו -- ולספיו ולפיו 6. ינוב 80, 2

 155: 196, 224, ?40, 264 == הנב + םכוריח ינבו המלש ₪
 המלש ינבו םכוריח 56. | המלש , 187. | םכוריח ינבו , סָּג.- | ינבו
 -- 4187 -- 'נובו 80, 96, 102,107,112,174, 240 ; קזוהס 2

 -- הנבו 224. | םכריח 3: 4, 40, 50, 00,70, 80,

176 ,172 ,170 ,144,150 1160 ,120 ,113,128 110 

 260, 282. | םביליבגהו 80. | םכיצעה תא 19.

 וו
 -ככי -ִכ/וי

 תנבל 9%

 ז. םבינמשב זו 40, 50, 60,70,76, 0 2, 7+,, 

 108,10,11ז,125,120, 1, 7

 181,191, 240, 244, 253, 2067, 2 204, 270, 4. תאמ

 הנש 4%. לארשי זול, 6. תיעברה 4, 102, 18% --

 תעיברה זפ, 82, 170,172,9%. וז שדחב , 19.  שדחב -- שדחל

 ז06. וז 178 -- וז 3: 4 50, 60, 80, 8,

 1סֶפ,ווס,ווו,112,ו26,12ס,130, 160,158, 174,188ו,187,

 196, 223: 224, 240, 244, 240, 2%1, 2%3, 2%7, 200, 614. | אוה ,

 94 --ה ק.ז46 130. שדחה טק. ג 112. ינשה 4

 ךולמל 76, 93, 109: 254, 253, 257: 260, 264. | המלש , +.

2 

> 106 4. 

 ג.

 רשא קרמחלמה ינפמ ויהלא קדוהי כשל ריב
 ! ולגר תופכ תחת שכתא קדוהי תת דע והבבס
 18 ןיאו ןטש ןיא ביבסמ יל יהלא הוהי חינה התעו

 ג9 קדוהי ששל תיב תונבל רמא יננהו |: ער עגפ
 ךנב רמאל יבא דוד לא הוהי רבד רשאכ .יהלא
 זריבה קדנבי צוה ךאסכ לע ךיתחת ןתא רשא

 20 ןונבלה ןמ שכיזרא יל ותרכיו הוצ התעו :ימשל
 ףל תא :ךידבע רכשו ךידבע םכע \ ויהי. ידבעו
 שיא ונב ןיא יכ תעדי התא יכ רמאת רשא לככ
 21 זכריח עמשכ יהיו | : שכינדצכ וכיצע תרכל עדי
 הוהי ךורב רמאיו דאמ חמשיו המלש ירבד תא
 ברה שעה לע שכח ןב דודל ןתנ רשא םויה
 22 יתעמש רמאל המלש לא שכריח חלשיו + קרזה
 ףצפח לכ תא השעא ינא ילא תחלש רשא תא
 23 ןמ ודרי ידבע :זכישורב יצעבו זכיזרא יצעב
 שכוקמה דע כיב תורבד םכמישא ינאו המי ןונבלה
 תגשת קדתאו שש שיתצפנו ילא חלשת רשא
 24 יהיו :יתיב םכחל תתל יצפח תא השעת התאו
 לכ םכישורב יצעו םכיזרא יצע המלשל ןתנ םכוריח

 . יה תני

 17. לוכי 4. קס. 93. 99.1ס01,112,113,1%0,154,155: 174 4

 187, 10%, 253: 257: 200, 264 -- לכ 0 תובל" 226% .. \ תיבה

 1.  שפשל -- של [טק.:4 1ָבס. | ינפמ ,96. | המחלמה קוופוס
 רשא טק. 8. 4 והובבס

 ו --- =

 קה ב20: | כתוא 112,168. - רפכ 86,172. | וילגר 2 4
 י2זו 23: 10: 85, 56, 93, 112,114, 150, 158 תוגזק. 172 תג.

 176 תוגזש. 10%, 224, 22%, 227, 240 תוגז8- 246, 253,260, 264, 1

 602 ; קונתס 113,168, 2%7 --ילגר 240: 250, 251, 271 4, 659

 קזווס :

 18. החינה 1:0.  יהלא , 1 -- והילא 4. | ןיאו ןטש ,7-.
 ןטש -- ןטסס 1:

 1. יננהו !סעו6 יננה 128. | רמוא 2, 70, 93. 112, 113,174, 0%

 240. תיב , 145 --- תיב יל 70. יהלא -- לארשי יהלא 14

 רשאכ ₪ק.עג: 130.  ךתחת 2, 3, 21, 30, )4, 176, 182, 246, 1.
 ךיאתסחכ תיבה -- תיבה תא 14% -- 24495. 480. תא 03 --

 ה 6-
 20. הויצ קס. = םכיזרא -- םכינבא לס. | *דבעו 96. = ויהי ,0

 -- כל" 76.  ךידבע 1"-- * 260, 264. | ךידבע רכשו ,
 ךידבע 2%-- ' 93: 257; 260 264. | לככ -- לכב 96,1%4-  רשא

 -- ךידבע רשא -. רמאת -- תרמא הר

 עדו 4, 21,112,111,1%0, 253, 257, 260, 204, תורכל 2
 1ז2,150,158,195. 257, 200, 264, 614. | ביצע -- םכיזרא 14

 תםינודיצכ 30.70. 93, 149, 198, 254, 200, 264 --- םכינדיצכ
 +, ,,87 ו-2

 400, 664 : קנננמס 2 168 -- םבינודצכ 113, 2%7 -- םכינריצב

.220 
 21. םכריח -- ךלמ םכריח 224. | םבויה , 6 :
 22. לא -- תא 8%.  יתעמש --י,96. 'תחלש 150. לא
 262. תא 2", 70,149,168. לכ 40. | ךצפה ₪ ךפצח 91--
 .ךיצפח 21, 224- | םבישרב 94, 182, 27, 260, 263. 264-
 21. ודירוי 93, 96, 112, 140, 150, 240,253: 723 200, 3
 116 70, 82 -- וררי 195, 228 -- ודירי 2, 4, 178, 187, 224, 19
 263, 664 --) קזומס י 158. | המי--ה קמתמס י 58. | םכמשא
 144, 249. 1 רררבד קס, 3,114,176,187ָ85,11, 263 -- זרורבוד

 4, 28, 93,112, 224. - הלשת ,70. | םבתצפנו 70. | םבש
 התאו אשת , 70, 86,182. תא , 40, 224. = תתל , 86 -- תל

 17. יתיב ,\ 240-

 24. בריח 1, 3, 70, 82, 85: 93: 94, 1289 4%,
 265, 257, 260, 614. שכישורב יצעו 10ק. ?81- םכישרב

 כ כ 250. 27, 260, 64. לפל 148, 54,179,182) 251
 2%. רוכ 249, 257 : קעו1תגס תלכמ -- תלכמ לכאמ 1 --
 .תלכאמ 10,187 -- תלוכמ סב, 150, 158, 224, 257.  םבירשעו ןסו6

 הרשעו 85 -- רשעו 93. = רוכ 249, 257. חה: - ה [טק. 4

 26. םבולש 3, 10, 21, 60, 70, 80, 95, 80, 90. 93: 95 7
 108,וסס,ךוס,זנו,126,120,136,150,174: 52 1 0

 227, 244, 200, 212, 253, 2%7, 260, 264: קזומס 30; 4. ןיב

 ןיב -- ןכ 80. | םכוריח 6.

 המחלמל 96 -- תומחלמה 4.
 ן 6, 93: 94: 99,112,150,158,187, 2 263,

 < םכריח , 21 -- טק. 24



 ו 0 מ

 עיציה 2, 4, 21, 21, 30: 50, 56, 67: 70 :

0) 

 חתפ ! ותנבהב תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכ 8
 שכילולבו תינמיה תיבה ףתכ לא הנכיתה עלצה
 ! זכישלשה לא קדנכיתה ןמו קדנכיתה ללע ולעי

 זכיבג זריבה זרא ןפסיו והלכיו תריבה תא ןביו יס
 תיבה לכ לע עוציה תא ןביו ! םכיזראב תרדשו
 ! סכיזרא יצעב תיבה תא זחאיו ותמוק תומא שמח

 תיבה :רמאל קדמלש לא הוה' רבד יהיו 3%
 יטפשמ תאו יתקחב ךלת שא הנב התא רשא הזה
 פכהב תרכלל יתוצמ לכ תרא תררמשו קרשעת
 דוד ירא יתרבד רשא ךתא ירבד קרא יתמקהו

 תא בזעא אלו לארשי ינב ךותב יתנכשו : ךיבא 3

 : והלכיו ריבה עזרא המלש ןביו :  לארשי ימע 14
 קכיזרא תרועלצב קדתיבמ תיבה תוריק תא ןביו 5

 זריבמ ץע זדפצ ןפסה תוריק דע זריבה עקרקמ =
 וי"

0-5 12 4 2: 

 שדחב תיעיברה הנשב טכירצמ ץראמ לארשי ינב
 יכארשי לע קרמלש ךלמל ינשה שדחה נוה וז
 2 ךלמה קרנב רשא קריבהו ! קדוהיל זריבה ןביו
 ובחר םכירשעו וכרא המא םכישש הוהיל המלש
 4 לכיה ינפ לרע שכלואהו ! ותמוק המא םכישלשו
 ;ריבה בחר ינפ לע וכרא קדמא םכירשע זריבה
 4 תיבל שעיו ! תריבה ינפ לע ובחר המאב רשע
 % עוצי תיבה ריק לע ןביו : םכימטא :כיפקש ינולח
 ריבדלו לכיהל  ביבס .תריבה .תרורוק תהא .ביבס
 6 המאב שמח הנתחתה עוציה : ביבס תועלצ שעיו
 תישילשחו הבחר קרמאב שש קדנכיתהו הרבחר
 ביבס תיבל ןתנ תוערגמ יכ הבחר קרמאב עבש

 7 זריבהו =! תריבה זרוריקב זחא יתלבל קדצוח
 ןזרגהו תרובקמו הנבנ עפמ המלש ןבא ותנבהב

 ע ג*5 [ 2 5 0720 "

 94. | תיבב ;129. | ותונבהב 2, 40, 50, 56, 76, 85, 93: %

 106,108,1ז11,112,12%, 120,136, 150.54, 6 171

182, 187,196, 240, 244, 246. 2 257, 200 4 , 

 8. הנכיתה 1"-- הנוכיתה 2, 3: 10, 21, 23, 50 76 1

- 12 ,107,108 ,106 ,102 ,101 ,90 ,96 :959 :92 :86 :85 

172 1 ,174,170 :173 2 1136 ,130 ,120 ,125 ,112 

6 ,279,294 .278 ,271 ,244 ,242 ,240 ,225 ,224 ;210 ,196 :195 

 2923 קממגס 82 -- הנוכתה 10. הנכיתה --(6) - -"לא ,0-

 לא 1", 174-- לע 244, 4- ףתכ -- התפ 109. | תיפה ,

 195. םביללבו 108,170, 176, 249, 252, 4 -- םכולולכ/ז 50.

 :לע -- לא 19, 21, 60, 95: 96. 136. 0
150.151.154,158,170,171,174.176, 108, 221, 224, 22%, 2 

 227 וגזק. 228, 250, 251, 252, 257,204 קזותס 155,172 : םטתס

 201,246 -- 2 [טק.ץ4[. 82, 128,זס1. הנביתה -170 * --"2 

 הנוביתה 22 3, 4, 10; 50: 56. 60, 85, 03, 05, ,,,+%
7 ,174 ,154 ,160,151 ,109,110,111,112,126,120,116 

.27 ,246 ,244 ,242 ,240 ,226 ,224 ,210 ,196 ,187,195 ,182 

 260, 264: קענמס 82. | הנכיתה 3"-- הנוכיתה 2, 10, 21, 6
 60, 700/93: 95:96. 101, 00 ע07, 10901100 זו 113, 2

,242 ,240 ,22% ,210 ,150,151,174,181,182,187,106 ,136 

 252: 200, 264: קעגתס 82 -- הנוכתה 100,120, 2%7. | םכישלשה

 -- םםישולשה 172 -- םכישילשה 2,19, 30, 50 67, 7
 120,136,150,1%,1:0,111,112,12%ז,168) 176, 187,196 9

 220, 240, 244, 263 ; קננתתס 82 -- תררישילשה 66, 109 -- תישלשה

 ה
 9. הלכיו 151. = ןופסיו 4, 112, 240, 257, 260 4. תורדשו

.95.6 :80,903 ,86 ,85 ,80 ,76 ,70 ,56 ,50 :21 :4 32 :2 ,1 

6 :155 ,154 ,161 ,150 ,120,136 ,110,111,112,113,126 

,227 ,220 ,226 ,221 ,195,196 ,187 ,177,182 ,172:174:175 

 244: 246, 240: 253, 257, 260, 263, 264, 664: קענגס 45
.00 .10 

,,, 108,100 ,10 ,106 ,96 ,95 :93 :90 ,80 

 128,120 ו ז 55168, 171,174,176,178,י9: פו

,267 ,21 ,2%0 ,240 ,246 ,244 ,240 ,226 ,22% ,222 ,196 ,195 

 264, 270, 271, 279, 282, 283. 284, 286, 288, 650 'ק ; קזנתס

 לע -- לע ביבס 244. | לכ , 1 --ינפ 136,1%0,12%.  תמא
 ותמק ג, 0, 80, 80, 128, 100, 158, 177: 105: 224, 225, 2

 282, 283, 284, 659 2 -- וק 10ק. 84. 0- זוודאיו 86, 240."

 ריב = לב

 11. ה ותי

 2. הזה ;93.173. התא , 2.

 126, 174, 181,196, 4 ךלת 6- יתוקוחב 96, 6

 יתוקחב 108, 174, 257, 260, 264. | תאו -- לכ תא םכאו 10 --

 תא םכאו 76, 120,196 -- שם2או 201, קזמומס 128. לכ 4
 תא - - - - לכ ,182. | ייתוצמ -- יתקח 244. = יתומיקהו 107,

 112, 174,181,12%, 2 246 -- יתמיקהו 4 19 21:27: 30, 50, 9

% ,155 ,111,136 ,106 ,102 ,101 ,95 ,93 ,80 ,86 ,76 ,70 ,60 

2 ,282 ,270 ,264 ,263 ,260 ,257 ,249 ,244 ,240 ,187,196 ,170 

 284, 286 -- 'תומקהו 253. לא --'לא 7.
 13..:ךותב 1970 נב בוזעא ץס, ,, 7

 210, 224, 257, 260, 264: קזנמס 82 -- 006 רזעא 3.  'מע תא

 -- ינב 6. לארשי תא 4 .
 15. תרוריק :*--ו, 1,89,176.2%50. | תרועלצב

 תיבה 2"-- תיבה םביזרא 4. דעו 2: 3: 70: 85, 0, 101,

 145,150, 154,155,198, 250, 264! קזומס 168 -- -- דעא 4

 תוריק 2"-- ו , 176. | ןופיפה 70, 150, 240 -- ןפיסה 158, 224 --

 הנוב 1, 21,9%, 2 2%

 תיבח -- תיבה לא ₪05 יב תיבה תא 6% 16 44 תב ןביו -

 הוהיל
 2. ךלמה , 60. | ךלמה המלש ₪ 100. = הוהיל , 99- | םכירשע
 ף0. | ובחר , 30 -- ובחר המא 95: 96, 221 08. 660 2. | ותמק

1, 10, 10, 50, 80, 55, 5, 100 128 + 74 

176, 177,152,19%: 224, 240 

 4. םבלואהו -- ה , 150 -- םכלאהו 172 -- םכלואו 6.
 תיבה םבירשע , 136. | םכירשעו 6. וכרא המא ---

 ובחר המאב 56. בחור 251, 257, 200, 264 --- , 170.  רשע-=

 רשעו ץ6,זסק,1נז,125,150,170,224 -- רשעב 80 -- םבירשע

 ה יי המאב - ב \ 06-ו  ופחרוה- ו קלה
 4. ינלח 21, 107, 108, 253, 257, 260, 264 -- םכינולח

 םביפוקש 2, 19; 23: 30, 50, 56, 60, 70, 76, 80, 93. 95, 96, 17
 10, ,,,, ז 20,500 7418 17

 196, 2232, 59 226, 240, 244, 253, 614, 660 2 ; קנס 4.

 שכימוטא 1: 3: 4, 19: 23: 30, 50, 56, 60, 76, 80, 03: 95: 96. 3
 40, 1סנ,109,דססכ וז, דז2) זז, 120, 120.00 ד 1

,227 ,226 ,225% ,224 ,22 ,210 ,195,196 ,191 ,174,181,182,187 

,27127 ,200,201 7% 253 ,250 :249 :246 ,244 

 286, 202, 614,650 2 ; קונגמס 110 -- םכימוטאו ץס -- םםממא 7

 -- םכימואא
 = לע -- תא 44 עוצי טק. 146 82 -- עיוצי 120 -- עיצי 1,

107 ,106 ,99 ,96 ,95 ,93 ,76 ,70 ,60 ,50 50 ,21 :10 ,4 

 צשס דוד, רוק, ד-,ו30 11510, לק

204 0 ,257 ,2%3 ,251 ,250 ,249 :246 4 ,240 ,227 ,226 ,106 

 270, 271 4, 614, 659'ק, 664: קונוס 30, 144 -- עיבר 0.

 םיבס - - תא ,151,181,182,187. | תאו 6. 4

 244. תורק 21 -- תריק 76, 168 -- תריקה 0. תיבה

 תועלצ 76-
 6. עוציה -- עיציה 1, 4, 19, 21, 23, 30, 50, 56, 60, 70, 76,

16 ,,, ,1 ,108 ,107 ,106 ,96 :25 

 1 60, 155, 168, 171,174,175,176,18ז,187,195,196, 224,

,264 ,260 ,2%7 ,2%4 ,2%1 ,2%1 ,250 ,249 ,246 ,244 ,240 
 6%0 2, 0 659 כ: קתומס 2 ; סו 114. | הנותחתה 1
,0 ,96 ,95 ,91 ,90 ,80 ,56 :85 ,82 ;70 ,60 ,50 ,21 

 וסס,:זז,1ו2,113,דו4,126,ז20,130,130) 161, 154,155, 70

:240 ,244 ,226 ,224 ,223 ,101,196 .178 ,176 :175 :174 :172 

 257, 200, 264, 271, 278, 282, 284, 284, 286, 202, 6ףס 2 ; קזוותס

 110,128 -- הנתחת 40. = הנכיתהו -- * , 4, 158, 170 -- הנוכיתהו
,,ָ,,, ,106 ,102 ,06 ,90 ,50 ,21 ,21 ,2,190 

2 ,257 ,2%3 ,2%1 ,240 ,246 ,244 :240 ,100 7 1+ 

 264, 278. 279, 282: 2834, 284, 286, 202 ; קנותגס 82, 110 ---הנוכתהו

 8, 109 -- הנכיתהו .המאב עבש תישילשהו ףףָּג. שש תק. 148 7.
 המאב :%--ב ,76. | הבחר - - זרישילשהו , 1 -- 218 6.

 ז-רישלשהו 23, 80: 94, 102, 158; 173, 177; 182 -- [-רשילשהו 2,
 154. 224 -- תש 76 כ 1294 \ ,תערבמ 1 ריק 2, 21 ו

 ,תלבל 4. זוחא 19: 21, 23, 83, 85, 106, 1009, 0

6 ,240.4 ,105,106 ,187,101 .174,176 ,172 ,150,154 ,136 
 קוותס 128 -- החא% 93. | תורקב 9ֶ8פ -- תריקב 30, 76, 80 7,

.1 ,108,178 

 7. ותינבהב 30, 50, 85, 93: 95: 9, 106, 107, ,,,,,52

 120 140 זושסנ ,ז זס, 169, 2 187, 191, 224, 240, 2

 246: 253: 257, 260, 264; קזנתוס - המילש 56, 0.

 עפמו 30. | הנבנ ,182. | תבקמו זֶפ. | ןוזרגהו 15% -- ןזרגו 5.
 לכו 1, 56, 70: 76, 80, 015 96, 107, 10, 120, 146, 150

 201, 224 244, 252, 247: 260, 264 -- לכ% 1,130,139. אל 8



 א 601. 7%

 ןכו המאב רשע דחאה בורכה תמוק : םיברכה 6
 "תיבה ךותב םשכיבורפהי תא ןתיו' ! ינשה בורכה 27

 ףנכ עגתו םשיברכה יפנכ זרא ושרפיו ימינפה
 ינשה ריקב תעגנ ינשה בורכה ףנכו ריקב דחאה
 : ףנכ ללא ףנכ תרעגנ ריבה ךות לא םכהיפנכו

 תיבה :תוריק לכ תאו  !בהז סשכיבורכה תא ףציו
 ירוטפו תרמתו םכיבורכ תועלקמ יחותפ עלק בסמ
 30 הפצ תיבה עקרק תאו : ןוציחלו םינפלמ סכיצצ

 השע ריבדה חתפ תאו : ןוציחלו המינפל בהז 1
 יתשו : תישמח זרוזהזמ ליאה ןמש יצע תותלד 2

 שכיבורכ תועלקמ שכהילע עלקו ןמש יצע תותלד
 זכיבורכה לע דריו בהז הפצו םיצצ ירוטפו תרמתו

 חתפל קדשע ןכו |! בהזה קרא זרורמתה .לעו 3
 יתשו | : תריעבר זראמ ןמש יצע תוזוזמ רכיהה 4

 תחאה תלדה םכיעלצ ינש שכישורב יצע תותלד
 : טכילילג זרינשה זרלדה םכיעלק ינשו כילילג

 בהז הרפצו םכיצצ ירטפו תורמתו טכיבורכ עלקו 5
 תימינפה רצחה זרא ןביו : קדקחמה לע רשימ 6

 תם 6 1

 176:195. 224, 249, 251, 297, 260, 264, 614. | תעגנ 1"-- תועגונ
 150, 226 -- תעגונ 112,187. 7 ךות לא -- ךותב 1%0. | תעגנ 2"

 -- [-רועגונ 226, 253: 257, 260 --- 1רעגונ 6 187 -- תועגנ

:21 ,240 :149 

 28. םכיברכה 4, 82, 59, 96, 101, 114,158,172,176, 0 201.

 בהז \, 4-

 29. תוריקה 40,187. בסמ --בבפימ 226 <- בצמ 96 -- ב ₪.
 ג. 02.  יחותיפ 224 --יחתפ םכיברכ 2, 82, 02

 96 114, 128, 154, 172, 210, 240 -- םכיבורכה תרורומיתו

 154: 257: 260, 264 -- תורומתו 3, 112, 150, 187, 240, 263 ----

 ז-ררמיתו 86, 128 -- תררומתו 4 -- תורמתו 21, 30 %

 172:174:175.182,105: 225, 246, 270,282, 282,284,286 ; קזומס

 128. | ירטפו 182,224, 614. | םביציצ 30 809 74

 1, ןוצחלו 102, 154, 158, 23 -- ןוצחל 2
 ןוציחל 0.

 40. 01. , 0, 4. המינפל - - - - ראו טק.

 המינפל -- םכינפלמ 128, 201, 253. | ןוציחלו , 86 -- ןוצחל 2
-3,'-- 

 1. תרזזמ 224 -- תזוזמ 4, 21, 40, 599, 1, %

 172, 182,197, 253, 257, 200, 204, 4 ת-וישמחה 182 ---

 תישימח 86,93,102,1,2,8% 4 5 ,+ץ,,,

 210, 240, 246, 24 ; 10:16 04, 242 -- תתשימח 4

 21, 32. ןמש ליאה 4. /

 32. םכהילע -- םכ קתומס * 128. | תעלקמ 4, 94.  םביברכ

 86, 89: 90, 114, 154, 158,172, 4. תררמתו -- לע תרורמתו

 םכיברכה 49 -- תרורומיתו 257, 260, 264 -- "רורמיתו 2%1 ---

 תורומתו 112,150, 240, 253, 283 -- תרמיתו 86 -- תרומתו 4 -

 תורמתו 23: 70, 155, 174, 187, 224. ירטפו 1, 3, )9, 168,

 םכיציצ 80, 023, 112, 150, 174, 224, 240, 1. םכיברכה 3

.4 ,240 ,224 ,187 ,176 ,154 ,144 ,114 ,102 ,96 ,89 ,82 ,70 

 תררמתה 1, 82, 80; 93: 94: 96, 154, 168, 182, 210, 240, 263, 6

 -- תורמתהו תזוזמה 30 -- תורמיתה 86, 224, 240, 2%7 -- תורומתה

 112,150, 2%3,283 -- תרומתה 4,113 -- םכיבורכה קזננגגס

 תרא בה

 33. ןכו -- כו ג. 140. | תזומ 76 -- תזוזמ 4, 30, 80, 6
 155,158, 187, 224, 240, 263, 260, 264, 614. | תיעבר 1

 67. 7סנ 86 8ַס;93, 00, 101, 112, זז3ו 150, 15%, 168% 4

 182, 187,195, 210, 227, 246, 23, 257, 260, 263, 264 ; קז1חנס

4 ,94 

 24. יצע 8%

. 

 םכישרב 94, 4. ינש -- יתש 2%6.-- תינש

 4. - תחאה -- דחאה 70 4 שבילילג 1% 6: 2%-- םביללג
 253; 257, 260, 264. | םכילילג - - - ינשו , 70 4. כיעלק --

 =ביעלצ 4 תינשה , 224 -- 145: 150, 134, 174-- םכונשו

 קזותוס 4 \

 35. םכיברכ 2,2ז1, 82, 80, 144, 158, 172, 226, 20 -- םביבורכה

 150.  תרמתו 3, 4, 21:23, ,,,,7 0

 242, 2%2, 287 -- תורומיתו 93 -- תורמיתו 1, 86,172 ; (סזז6 128 --

 תורומתו זו2,160,174,240,2%3.  ירוטפו 4,2ז,23,30,70 9

74 ++1+,,,ָ .99 ,90 ,94 .93 ;80 .86 
,263 ,260 ,2%7 ,263 ,250 ,249 ,240 .254 ,187 ,182 ,176,178 

60. 5. 1. 1. 
 ּס

 16 ןביו . ! שכישורב זרועלצב זריבה עקרק תא ףציו

 שכיזרא תועלצב תיבה יתוכרימ המא םכירשע תא
 שדקל רבדל תיבמ ול ןביו תוריקה דע עקרקה ןמ
 17 תצוה ריבה קריה המאב םכיעבראו | ! שישדקה
 18 תעלקט זדמינפ תריבה לא זראו | + ינפל ללכיהה
 " + הארנ ןבא ןיא זרא לכה זטכיצצ ירוטפו סכיעקפ
 'ז9 תא םשכש ןתתל ןיכה המינפמ תיבה ךותב ריבדו
 20 הטא טכירשע ריבדה ינפלו + הוה! תריהב ןורא
 ותמוק קדמא םכירשעו בחר המא םכירשעו ךרא
 המלש ףציו ! זרא חבזמ ףציו רוגפ בהז והפציו
 בהז תוקיתרב רבעיו רוגס בהז .המינפמ תיבה תא
 'הפצ תיבה לכ תאו : בהז והפציו ריבדה ינפל

 שנ

 ₪ - ריבדל רשא חבזמה לכו תיבה לכ שת דע בהז

 21 ןמש יצע םיבורכ ינש ריבדב שעיו + בהז הפצ
 24 .בורכה ףנכ זרומא שמחו |: ותמוק תומא רשע
 רשע תרינשה בורכה ףנכ זרומא שמחו תרחאה

 רשעו |: ויפנכ זרוצק דעו ויפנכ זרוצקמ תומא

 ינשל דחא בצקו תחא הדמ ינשה בורכה המאב

25 

 תם 15

 ןופסה 21, סב, 102, 112,154. 187, 253, 257, 260 44 61 4! קנזס
 2--פצה זָג. | הפצ -- הפס 4. עקרק -- תוריק 14

 שבישורב -- ו ,\ 2950 -- םכישורב יזרא

 וו ן-רא , 3 253: 257, 200. .  .יתוכרימ -- תכרימ 112--ו
 4 0 דס, 82, 86, 80: 03: 94, 90. 113,114, 128,149.

 174, 176, 187, 201, 210, 224, 22ף, 240, 281, 251. 74 200, 4

 '270, 27ז 4, 282, 614, 659 'ו ריתי, 664 -- יתכורימ 145%. = םכיזרא

 --- םבכישורב 150. | עקרקה ןמ --עקרקמ 614. | ןמ , 82.  עקרקה

 -- אעקרקה 130. דעו 96, 145%, 150, 154 155*: 59

 .201, 226, 253, 2%7, 260, 271 4, 288, 602 ; קזותוס 04-- דעא 1.

 תורקה 2 -- תריקה 30, 89; תיב 4. ל
2 102 ,100 ,9 ,90 :94 ,93 :90 :89 ,86 52 ,52 :70 :67 ,20 

2 176 .175 ,174 ,172 ,168 ,158 ,155 ,154 150 ,140 ,128,130 

2 ,262 4% :257 ,251 ,202 ,241 ,250 ,240 240 ,224 .195 .187 

 270, 271,288, 1'100, 601, 602 ; קונוס 2. שדקל -- ל , 96--

 5 ₪ק.14. 94 -- שדקב
 ₪7. ביעבראו -- כי ,

 ןינפל 650 1.
 18. לא -- לע 187, קוס :. | המינפמ 614. | תרועלקמ 0

 150,187 : קזנמס 105 -- תעלוקמ קונוס 70. = םביעקפ , 5.
 ,ךספו :,זל4. | ביציע 21, 80, 150, 174, 176, 240, 250 2

 253 : קזנומסס 4.

 19. המינפמ -- המינגפ 5 7-

 20. ריבדה -- הוהי ריבד 6.

 אוה , 253. | לכהה 2285, 6.

 ןתתל -- ותתל 257, 4
 ךרוא 295- ו והמא 2% 04

 המא םבירשעו בחר , - בחור 174, 1: ותמק 1 89: 42

 1. המא 3", 95- רט 7

 24. המק - - (8) .- - צו ,6-
 2ז. רבעיו --- שעיו 253. | תוקיתרב -- *, 86, 5%

 187, 201, 614--ו , 102 -- תקותרב 240 -- תוקותרב 1, 2. 4, 129
2000 79 ,251 ,251 ,250 ,249 ,242 ,227 ,198 :174 :150 :99 :93 

 271 4, 6592: (ס06 4 הז 2"-- רוגפ בהז 240. | והפציו
 קזוממס וחפצו 2. ,

 22. דע קזוומס לע ףב. | םכת -- םבות 174-- םבת לכ 6.
 לכו קו1מוס 215 112 - לכו הפצ 1. רשא , 4.

 23. שעיו 25 ץס. | ריבדב -- ריבדל 246, 106 158. | םביברכ
26 0% ,182 ,176 42 ,155 :150 ,144 ,0,102( ,80 ,82 ,21 ,2 

 2%0, 2%1 -- םביברכ ע . רשעו תומאב
 ותמק :, 21 2 158, 224, 4. |

 24. תחאה --דחאה 21, 40, 70, 8%, 86, 9 +2
 614: קמתמס 04,150,158. שמח 253,260. | תינשה --ת,נסע

 20,150,174, 252, 260, 614 -- ינישה 79 -- ת נק. 84 4
 "רשע , 14%. ויפנכ תוצקמ -- דחאה ףנכה 70. | תרצקמ

 דע 40, 70; 154, 246 ; קצו!נגבס 1
 25: המא 7. תרינשה 21, 2. דהא -- רחא

 ה 4, 21, 10, 70, 86, 80, 093. ָ,,,,,
 225, 226, 251, 257, 260, 264: ןזותוס 2 -- םביבורכ 1-

 26. דחאה -- תחאה %. המא 182 -- תומא 6% .

 נישה 0.
 . 27. םכיברכה 4, 70, 82, 89, ,4 174
 שרפמ םכיבורכה 2, 23, 30, 85: 86 75

8 

227. 

2 



 (0 ג. 1.

 זכלואו !  םהינפ רע בעו םכידמעו שכהינפ רע 7

 קרשע טפשמה שלא םשש טפשי רשא פצפכה
 רשא ותיבו ! עקרקה דע עקרקהמ זראב ןפסו 8

 קרשעמכ שכלואל זריבמ תרחאה רצח םכש בשי
 חקל רשא הערפ תבל קדשעי זריבו קריה זדזה

 זררקי שכינבא הלא לכ + הזה שלואכ קדמלש 0

 דסממו ץוחמו תיבמ הרגמב תוררגמ תיזג תודמכ
 דסימו + הלודגה רצחה דע ץוחמו תוחפטה דע זס

 תרומא רשע ינבא זרולדג םכינבא תורקי םכינבא

 תרורקי םכינבא הלעמלמו : תומא הנמש ינבאו זצ

 השלש ביבס הלודגה רצחו !זראו תיזג תודמכ 2

 הוהי תיב רצחלו םכיזרא תותרכ רוטו תיזג שכירוט

 קדמלש ךלמה חלשיו :  תיבה טכלאלו תימינפה 3
 אוה הדנמלא קדשא ןב :רצמ םכריה תא קיו 4

 אלמיו תשחנ שרח ירצ שיא ויבאו ילתפנ הטממ

 תושעל תעדה תאו קדנובתה תאו המכחה זרא

 שעיו המלש ךלמה לא אוביו תשחנב הכאלמ לכ |

5 0 

 1 82, 240, 253, 257, 200, 262, 264, 27, 282, 281, 284,286 ; קזנתוס

 20 0 --- בידע ה 2 בעו , 6.

 7, בלאו 6. טפשי -- םבעה טפשי 4 -- טופשי 4

 תכבלוא 4, 23: 0. 0 150 8-7

 224, 240, 251, 2%3, 257, 260, 264, 614 : קנת 04,128--ל ב

 140 82 -- שםכלאו 4. עקרקה ---- השע טס. 7%

 ןופסו 1, 4, 21, 67, 70, 6 89, 90, 93; 94, 06, 100. 2 0

 114,128,129, 144, 149, 150,154, 1689, 82 187. סל

,204 ,260 ,27 ,2%4 ,251 ,262 ,250 ,240 ,240 ,228 ,227 ,22% ,224 

 270, 614. דע עקרקהמ ,182. | עקרקהמ -- עקרקהמ ןמ
 דעו 2, 93, 90,128, 0 154: 158, 174; 224, 614 -- דעא 1.

 עקרקה -- תוריקה 1 :
 8. רצחה 23. | םכלואל -- םכלאל 04, 22% -- םבלואה 6

 חיה , 86'-- היה בו 23 -- עמכ היה 93 -- םכש היה 70, | תרבל

 קזגומס תריבל 4.  םבלואכ -- םכלואב 85,112, 253, 2%4, 260 ;
+ 10766 

 9. לכ \ לס. | תורקי 'ז, 2, 3, 21, 23, 30 6 89: 93: 6%

 101,102,112,1וב,114,144,145, 150, 154,155, 6

 182,187,195,224, 227, 240, 240, 2%2, 257, 260, 264 ; קוס %

 תודמכ -- ו . 4. 8%, 158, 614 -- תורימכ
 180, 224 -- תודמב קזגמס ף9 -- הלאה תודמכ 14%. | רררגמ

 30, 85, 144 -- תוררונמ 7,

 246 : קונתמס זוָגנ (סח6 )6. | הרוגמב 160. | ץוחמו - - דסממו =

 4145. | דפממו ---רפממו 86 -- ךסממו 3, 253, 260 ; קזנגס 4
 158 -- ד (טק.148 150. | דע 1%-- דעו 96 -- לע 100 דע 2"

 -- דעו 4 הלדגה 1, 2, 21, 40, 90,745.

 10. 00 , 1 דסוימו 90,112,1ף0, 240 ; קזומס זז!1 --

 דסומו 1,187. | תרורקי םכינבא תרולדג םבינבא 6 67,253, 70
 260. = םבינבא 2", 96. | תלדג 1%4 -- תולודג 70. 85: 86,
 112,113,150,168, 174, 224,226, 240, 246 -- תלודנ 139. 7

 252. | ינבאו -- ו , 150,182 -- א'נבאו 4 הנומש 4

-, 210 .172 

 נג. 00. 263. | הלעממו סָג, 150 -- העמלמו 1. | תודמכ --
 ו ,158.182,187, 228 -- תודימכ 180 -- [רודמב 2: קנס 99:

4 106 

 12. יס 263. הלדבה זס 89, 96,187.2%3. םבירוט <

 -- ו א 59: 925 253, 014. --- םכ \ 70. 129, 172,174, 822 105, 2

 227, 240. - רוטו -- ירוטו 1 תתרכ 4, 30, 67; 85, 856: 4

,,, , "100,128,110,130,149,175,195,210 

 2סס '1 -- תרותורכ 93, 160,1%4,182, 240 -- זרותורכ

 155:158, 246. | םכיזרא -- םכינבא לס. | רצחל 40. | תמינפה
 172 -- 'מינפה 4 םכלואלו 1, 4, 40, 70, 82, 80: 93: 94,

0 ,240 ,228 ,226 ,22% ,195,224 ,187 ,174 ,154 ,150 ,112,114 
44 ,252 

 13. 00. 263. | ךלמה , 21. | המלש ,226 || רוצמ
260 ,257 ,260 ,240 ,182 ,174 ,168 ,116 100 96 ,93 

 14. 60. 263.  השא ,150. ויבא 650 2. | ירוצ 18:
 שרוח 240 -- שרחו 4. רא 24 הנובתה ראו , 14

 תעדה -- תעדב 6. אביו 4.:2::2, 21. 30, 0, 70 70, 80,

2,, ,108,100 ,107 ,106 ,99 ,96 :95 :94 :93 :80 :86 .85 

 זו3,114,127,129,136,150,151,154,155, 159, 8

 18 א ₪ 6.

 : הז חרוב  הוהי :תיב דפי .תעיבהה]

 .130: 8 | [סתו6

2 

 ! שכיזרא תתרכ רוטו תיזג ירוט הרשלש

14 

 37 הנשב

 38 תחאה הנשבו
 תיבה הלכ ינימשה שדחה אוה לוב חריב הרשע
 : סםינש עבש והנביו ומפשמ לכלו וירבד לכל

 ו

 1 לכיו הנש הרשע שלש המלש הנב ותיב תאו
 2 האמ ןונבלה רעי תיב תא ןביו :ותיב לכ תרא
 המא סכישלשו ובחר המא םשישמחו וכרא קדמא
 זרותרכו פכיזרא ידומע ירוט העברא לע ותמוק
 3 לע לעממ זראב ןפסו !  םכידומעה לע .םיזרא
 קדשמחו סשכיעברא סכידומעה לע רשא תרעלצה
 4 זכירומ הרשלש םכיפפשו : רוטה רשע השמח
 % :םיחתפה לכו :םימעפ שלש הזחמ לא הזחמו
 ;רזחמ ללא קרזחמ ללומו ףקש סכיעבר זרזוזמהו
 6 קרשע םידומעה כלוא תראו |! םימעפ שלש
 םכלואו ובחר המא םכישלשו וכרא המא כישמח

 ות

 270, 282, 283, 284, 286,614: קתס 16 ב בי
 112,150, 174: 224, 240, 1. הפצו -- הפיצו 96 -- הפזו 6

 27 רשימ -- רשוימ 112, 150, 154, 220, 240, 251, 257.
 264, 14- הקוחמה 93, 112; 150

 46. רימינפה -- ת ,, 201 -- ה ; 96 -- תימנפה 174 -- תמינפה
 172. | רוטו --ירוטו 145. = תותורכ 7" 12 20
 253: 257, 200, 264-- תתורכ 72 246, 24 : זז וס
 168 -- תותרכ 2: 3: 223: 10, 85, 93: 6: 114: 144, 752
 176,179,195. 224: 225, 251, 252, 271 4, 277, 100 קזותס 2

. .14 
 37. תיעיברה 1, 2: 3: 4, 21: 21, 70, 59; 12 96, 100, 1012
6% ;175 ,174 ,168 ,,,,ָ 130,139 ,112,113 
22 ,271 ,270 .262 2 ,251 ,250 ,249 ,240 ,224 ,210 ,195 ,182 
 293, 286 -- תיעברה 67, 95, 90, 94, 99, 114, 172, 1789. 42
 260, 287, 288 1, דסופ 112, 1902733: 64
 תיב -- תיב תא 96. | חריב -- שדחב 224. = וז 25 ,22

26042 .7 ,250,253 ,240 ,224 :187 ,174 ,0 1 
 48. הנשב 4 שדח ינמשה 7. ןורבד

 לכל 3- ויטפשמ 4, 80, ףב, 112, 150, 154, 174, 175, 198, 6%
2 ,286 3 ,4 271 ,264 ,260 ,257 :253 ,251 ,250 ,246 ,240 

 69 ק ג קזותגס 30, 113, 5. הנביו 4. עבש עפ

 1. שלשב 249. .,הנש 209
 2. המא 1%-- המאב 4,182. -  המא םכישלשו ובחר ,71.
 ובחר --הבחר 96. | ותמק 1, 21, 82, 1,724
 22%, 2%0, 260 4. העברא , 2 ידמע 4. תתרכו 4,
 128, 155,174 224, 257, 614 -- רותרכו לע 21 -- תרותורכו 6
--2 10116 3 253 ,240 ,246 ,240 ,182 ,08 1 ,, ,93 

 כ קוס ב ף9 -- תרתורכו 178, 4 ביר משה ו ל

-224 1540 :150 ,114 ,89 
 2. ןופסו 21, 10. 80: 92, 112, 114, 150, 14, 187,224,

 253, 257,260, 264, 0143: קזווס 04. הר )חש
,114 ,111 ,112 ,101 ,9 ,06 ,93 ;89 ,86 55 52 ,70 ,10 ,23 
,220 ,224 ,210 ,105 ,176,178,187 5 .5 0 

42 ,281 ,282 ,279 ,270 ,264 ,260 7% :252 ,20 ,240 ,246 220 

 286, ףסס ; קחומס 94,128. | לע 2%, 99. | םכידומעה -- םכ
 וסנ -- | 1, 21, 30, 86, 80,102, 111,150,176, 240, 249

 ץוגתס םכדומעה 79. השמח , 4
 4. סםביפוקשו 4 86. 03,דסנ,ד12,160 דלג, 178,210, 200, 201)

 162: יכל = 2 הזחמו קזותס 215 ף0. | הזחמ
 -- הוחמה 70 -- הזחמ לומו 201. שלש 0ק.136 3 -- השלש

 6. 0. | 6. ת-רוווזמהו 1, 2, 4, 21, 22,

 וסס,101,112,113,130,139: 144,155, 172, 174, 175, 176
1 270 ,264 ,263 ,253 :250 ,249 ,246 ,240 ,227 ,210 ,195 ,187 
 279, 282, 283, 284, 286, 700 6טזה 186 088 שי ביבר םכיפוליח

 שבירפסב ; סע6 90 -- תוזזמה 182 -- תוזזמהו 2 םםיעובר

 21,70; 91,112,154,158,176, 182, 240, 253 -- םםיעבר 4.

 הוחמ לא , 21. - שלש ע, 136 -
 6. םכלוא תאו -- םכלואו 21.  םםידמעה ,,4+

 ובחר -- ותמוק 168, 224 -- ובחר ק 4-- ה 6 ב 4.

 םהינפ - - םבידמעו , 187. | שבידומעו 90 93, 2 6

/ 



 (2 ג. 615

 לע תרתכו + תומא עברא םכלואב ןשוש השעמ 0

 רשא ןטבה תרמעלמ ללעממ זסג סידומעה ינש
 לע ביבס טכירט סכיתאמ כינומרהו הכבש רבעל

 םכלאל :כידומעה וא קיו : תרינשה תרתכה 1
 ומש תא תנרקיו ינמיה דומעה תא םכקיו לכיהה
 ומש תא פורקו ילאמשה דומעה תא זםכקיו ןיכי

 שכתתו ןשוש השעמ סשידומעה שאר לעו ! זעב 2

 רשע קצומ שיה תא שעיו ! םידומעה תכאלמ 3
 המאב שמחו ביבס לגע ותפש דע ותפשמ המאב

 ! ביבס ותא בפי קדמאב םכישלש ;דוקו ותמוק
 רשע ותא סכיבבפ ביבס ותפשל תחתמ יעקפו 4

 סכיעקפה םכירוט ינש ביבס שכיה תא םכיפקמ המאב

 יס

 160,161, 2: םכירמעה 21, 80; 3, 94, 10, 108, זזס, זז,

 128, 116, 150, 154, 170, 224, 249, 2%1, 2%7, 260 -- םכידומעה

 לעממ םכגו 109. | ןשוש השעמ [וק. 188 187. | םבלאב 270 -
 םכלואכ 18. | תרומא < תרואמ 5.

 20. םכג - - - תרתכו -- םבג םםידומעה שאר לע רשא 1רורתבו
 76. תורתוכו 181,110,112,12% -- תרתוכו ף3, 120, 160 ----

 תרורתכו 70, 107, 108, 100,155, 201, 0 279, 282, 4.

 לע ינש < 1 -- 00. 80 128 -- ינש לע רשא 12%, 120,201 --

 שאר לע רשא 246 מגה. -- שאר לע 107.  םבידמעה 86, 80, 42
.4 ;257 ,253 :249 :195 2 ,+ ,107 ,96 

 תמעלמ --- תמועלמ ג, 112, 240 -- ע סט מ 174 -- תמעל 4
 רבעל --רבעל לע 150. הכבשה 1, ,%) 19, 21, 50, 60, 70: 6

0% 2 , ,1089 ,107 ,106 ,96 ,95 ,93 ,80 

4 ,246 0 ,10% ,151,153,170,174,176,181 ,145,150 ,136 

 250, 2%1, 251; 257, 260, 263, 270, 271 4, 282, 4 659'ק:

 קזותס 2: 83,128, 201: 10766 7. םכינומירהו 9% -- םכינמרהו

 3: 40 19, 19, 30, 50, 70, 80, 82, 80, 03, 94, 96, 107, 108, זז
 ןוג,112,128,116.144,140,150, 151, 154,170 6

26002 ,2%7 ,2%2 :2%1 0 ,240 ,22% ,224 :191,195 ,182,187 

 286 -- םםינמירהו ץס, 8 םכירוט 2, 19, 21, 30, 60, 60, 0

7,,,, ,108 ,107 ,101 ,0 :95 93 ,80 ,82 ,80 ,76 

207% :2563 ,240 ,224 ,187 1 ,1 ,150 ,116 ,120 

 260, 262 ; קזותס 154, 4 תרתוכה :ףג, 112; 125: 120,
4 ,174 

 21. תא םכידמעה < 107. | םכידמעה 2: 3,10, 21, 23, 60, 29

 676 89, 99, 100, 101, 106, 108, זז 1 14, 2

7 ,252 ,246 :195 % ,175 ,172 ,170 ,160 ,158 ;155 :54 

 260, 262, 264, 278, 282, 283, 202, 100 '1, 602, +. שכלואל
 1: 21כ 10, 70, 70, 80, 82: 80, )1, 106, 107, %) 109, 110 2

6 ,187 ,174,181 ,158 ,151 ,113,114,12%,120,144,149,150 

 257, 260, 614. = לכיהה -- לכיהל 102. | דומעה 1*-- ה , 201 --

 דומעב :סֶק. - דומעה - - (6) - - ינמיה , 240. = ינימיה 23, 9
 172.175, 187, 22%, 228: נמס 04 -- תינמיה 12%, קז!תס 3 -

 ונמיה 5: ומש -- (6) - - ןיבי ה, 4 תא 71
 ומש 2" זעוב 129, 150, 174, 71. .

 22. שאר ; 95.  םכידמעה 4,21, 70, 76, 86, 8, 107 10 8,:זז)

 128,1ף0,168,182, 2%7, 260 +. ןשש 9. םכותתו 4

 240, 257, 260, 264. | םםירמעה 4, 21, 76, 86, 5%

4 ,154,182 

 23. קצמ 14 דע -- לא % 223: 50; 95, 6,111,151

 182, 198, 201, 224, 22%, 226, 228, 246, 240: קעותגס קס ; םטתס

 93:154-- לע 150,240,80,12% תפזַק. | ביבס לגע ,זזז. לונע

,+ , 5 ,107 1 2 :93 ,8% .76 .70 ,50 ,19 

270 ,260 ,257 ,251 ,246 ,240 ,224 ,178,181 ,174 :170 ,158 

 ביבס 1*-- ביבסמ 6. המאב 2%-- תומא 174 -- תמאב זס.

 המאב - - ותמוק , 182. | ותמקכ 1, 2, 1, 50, 2 86, ,72

 176.17%: 224. 220, 253257. הוקו -- ה \ 2, 18, 50, 95;

 108,110,111,126,128,1ף0,151,170, 174,181, זז, 19%, 1

 226, 240, 249, 260, 21, 253, 27, 200, 271 4, 614, 660 'ק ג

 קנגתס 82 -- )וקו 112 -- |קז 107. | םבישולש 6%0 2. | המאב 3"
 -- 3174:  בופי 18, קס,93,111,112,1209, ,,87

 224, 22%, 240, + ותוא :12,18,181, -

 24. םיבס , םכיבבס , 21 -- םכיבבוס 85, 3

 ו ותא -- ותוא 181,112,113,12%, 263 --

 יתא 4 רשע ץזוחוס רשעו 14- םכיפיקז 1, 4, 18, 560,

 5 106,107, ו

-- 4 61 ,286 ,264 70 ,151,154,170,174,176,187,224 

 ןיפיקמ 30-- םביקיפמ ₪ 12. | ינשו 1485. םרש 4
 םכיעיקפה 18. | םכיקוצי 18,19.50,85,93,91,107,וו0,זוכ זו

 ל א 11 2-12 ₪ 29

 ז < [כידומעה ינש תרא .רציו : ותבאלמ לרכ זרא
 דחאה דומעה תמוק המא הרשע הנמש תרשחנ
 ! ינשה דומעה תא בסי המא הרשע שיתש טוחו
 16 זכידומעה ישאר לע תתל קדשע זרורתכ יתשו
 זרחאה תרתכה תמוק תרומא שמח תשחנ קצמ
 :7 זכיכבש | : תרינשה זררתכה תמוק תומא שמחו
 תרתכל תורשרש השעמ םכילדג הכבש קרשעמ
 תחאה תרתכל העבש םשידוטעה שאר לע רשא

 18 שידומעה תא שעיו + תינשה תררתכל קרעבשו
 זרוסכל תרחאה קדכבשה לע ביבס םכירוט ינשו
 השע ןכו וכינמרה שאר לע רשא תרתכה זרא
 19 םידומעה שאר לע רשא תרתכו : תינשה תרתכל

 ע 4.1

176,181, 182,187, 2242280 226, 240, 23. 27, 200, 264, 0- 

 לא -- ל נק. 4 +. המלש .ךלמה גק.245 4. .  ךלמה , 2
 המלש , %- לכ ,6-

 1%, סו. , 263. תא רציו -- תאו 70. | ארציו 89.  םכידמעה
0 ,225 ,100,114,150,151,172,175 ,80 ,76 21:57 ,18 ,4 
 251: 252: 253: 7% 260, 4 תשחנ \ 3. הרשע הנמש
 המא , 224. | הנמש --הנמש השמח 96 -- הנומש 1

 הרשעו 1- המא 1%-- תומא 4. תרמוק -- המוק 6.

 ףומעה 1%--ו,21. דחאה ,181 -- ה ,70 -- תחאה 89 -- ינשה
 דחאה יתשו 80. שוחהו ז2ף.  םביתש -- םכינש 253, 257,
 204- בוסי 2,109, 02 80, 94, 05, 109: 112,12%, 120,150
 5. 2 181,187, 224, 240, 246. | תא 2"--לא

 דומעה 2"-- 1 \ 89 -- ה ; 6.
 16. יתשו -- ינשו 46 ת-ררתכ 2 כד 0 20

,101 ,100 ,9( 6 52 :94 ,90 :80 .86 ,8% 2 80 ,76 .67 6 

% :175 ,174 ,172 1% 12 ,128,120 2 108,110 
1 ,204 ,260 .7 ,252 .240 ,246 ,227 ,226 ,210 ,195 :191 ,182 
 275. 200 1 -- תורתוכ 83,107, ,,,,, 7
 176, 240 -- תרותכ 136 -- תרתוכ 158,181. | ישאר --יתש 1%
 [-בירמעה 23, 19:21,89.99,107,108,ז10,114,150,176,178,101נ
 224, 014- קצמ , 128 -- קצומ 3. 76. 80, 82, 83: 89: 93: 2%
5 ,224 ,187 ,181,182 ,174 ,151 :150 ,129 ,112 107,100 ,06+ 
 246, 253. 257; 26 614 -- קצימ 240 -- מ טק. 14. 94. תומא
 -- תומא תואמ זזז. תמק 85--ותמוק 106. | תרתוכנה 0%

-0 ,253 ,240 ,224 ,181 ,155,174 ,112,111,125,129,150 
 תרתבה - - - תחאה . 80, 82, 107, 114 תרחאה -- דחאה
 5 187, 224, 242, 288, 601 ; קענס 4 תמוק , 96-

 ז-ררתוכה 4 93: 96, 112,125, 120, 150, 174, 181, 240 1.
 ינשה 4. 16--19. םכידומעה -- (52) -- קצמ \ 6.

 17. הכבש , 106 -- הבבש 270 -- תוכבש סממס 3. םכילידג
9 ,,,,,, ,1089 ,106 ,95:96 :3 :76 :30 :18,19 

 151, 181, 240, 249 -- תכלידג 224.  תרשרש ז,18,19: 50
2 ,158,176.178 110 ,107 :95 :94 :85 ,82 ,80 

 1ף1, 195, 224, 225, 227: 24279 260, 4. [-רורתוכל
 95 174-- תרתוכל 4,181 ; קוס 110 -- תורתכל
 21,112,110, 155: 282, קזומס 04. - לע ,109. | שאר ,
 ףָב,174 -- ישאר 1,107 -- שאר לע רשא שאר 12%. | םכירמעה

:105 ,101 ,160 ,14 ,111 ,108 7 .59 ,86 ,76 2 ,189 
 2%1. | תרתוכל 2 ז אס -- תורתובל 129, 174 - תורתכל ג.
 תחאה -- דחאה 144, 154, 210 ; קעומס 100 128--לע תחאה 1.

 ז-ררתובל 93, ,,,+89-
 17,18. םבידומעה -- (7) - - העבש ,1-.

 18. חרא 1", 125,174 -- ש תא 76 םכידמעה
12 ,179 2 1 .7 ,89 ,80 ,76 
 614 -- םבינמרה 224 --- ה קזותוס ל 12ף. | ינשו -- יתשו 4
 ' םבירוט -- ו , 18,151 -- םכ , 144 -- בהז םכירוט
 פס -- םבירות 129. הכבשה לע -- הכבשל 18. | לע -- לא 4
 הכבשה ---הבבשה הכאלמה 50. | תפסכל 82, 144. | תורתוכה 10
 1ז2,12%, 174, 176, 187 -- תרתוכה 2 129,614-- תורתכה זס,
 107,108, 100, 155: 224: 0% 202. שאר לע 1% שאר .

 ₪ 110, 226. | םכינמרה -- םכינומרה 21, 91: 3 106,
 112,113, 2 168,170,195, 224, 253 7-- םכידומעה 2
 22: )2 תג. ף6,102, 2 1 122% 226, 1

 400, 602 ; קזוומס 125 -- םכידמעה וזו 136,190 191,
 260, 614 -- םכינומרה םכידומעה תרתוכל ף3, 12, 5%
 120,150,174.  תינשה תרתכל השע ןכו םכינמרה --- םבידומעה

 תרומא עברא םכלואב ןשוש השעמ 6.
 19- ₪0 145. |? רורתוכו +, ופז
 -- תורתכו 30, 109, 155. 249, 251; 26 -- תרתוכו 129. רשא ,

 -ו,-
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 ילגע זריפו המאב הלעמו זררתכל תיבמ והיפו
 תועלקמ היפ לע ספגו המאה יצחו המא ןכ השעמ
 זרעבראו : תרולגע תגל תרועברמ .שכהיתרגסמו

 שכינפואה תרודיו תרורגפמל תרחתמל םכינפואה

 ! המאה יצחו המא דחאה ןפואה תמוקו הנוכמב

 םכתודי הבכרמה ןפוא השעמכ שינפואה השעמו

 עבראו :  קצומ לכה שהירשחו םשכהיקשחו םכהיבגו

 הנכמה ןמ תחאה הנכמה תונפ עברא לא תופתכ

 לגע המוק המאה יצח הנוכמה שארבו : היפתכ

 ! הנממ היתרגסמו היתדי הנכמה שאר לעו ביבס

 זכיבורכ היתרגפמו לעו היתדי תחלה לע חתפיו

 תאזכ |: ביבס תוילו שיא רעמכ תרמתו תוירא

 תחא הדמ דחא קצומ תונכמה רשע תא קרשע

 תשחנ תוריכ הרשע שעיו : הנהלכל דחא בצק

31 

42 

33 

5 

 016 לכ ו 2 11 1. 6 ₪

 25 השלש רקב רשע ינש לע דמע + ותקציב :םכיקצי

 םכינפ קרשלשו המי םכינפ קדשלשו הנופצ זכינפ
 שכהילע .שכיהו .קדחרזמ  םכינפ הדשלשו ;רבגנ
 26 ותפשו זפט ויבעו ! התיב סכהירחא לכו הלעמלמ

 : ליכי תב םכיפלא ןשוש וחרפ סוכ תפש השעמכ
 27 ךרא המאב עברא תשחנ רשע תונכמה תא שעיו
 שלשו קרבחר קדמאב עבראו זרחאה קדנוכמה

 28 תורגפמ הנוכמה השעמ הזו !  הדתמוק קדמאב
 20 זרורגפמה ללעו + םיבלשה ןיב תרגסמו שכהל
 ילעו םיבורכו רקב זרוירא םכיבלשה ןיב רשא
 תויל רקבלו .תויראל תחתמו לעממ ןכ כיבלשה
 40 קדנוכמל תשחנ ינפוא העבראו : דרומ קדשעמ
 סכהל תפתכ ויתמעפ העבראו תשחנ ינרפו תחאה

 ; תויל שיא רבעמ תוקצי תופתכה ריכל תחתמ

 א ₪ תי יעמ ו

 -- תולוגע 96, 112,150 418

 32. העבראו 70,168, 260.  םםינפאה 1 89,187 -- פו 0.

 145 128.  תחתמא 3. | ררגסמל 89. | רדיו 7

 םכינפאה 21, 82, 86, 80,128,172, 71. הנכמב 2, 6

 80: 94, 5. תמוק 176:-- תמקו 1. ןפואה . 148 -- ו
 174. המא 70. :

 33. םפינפאה 2, 89,172, 224, 246 --ןפואה 03, 175 ; קז!תגס 6.

 השעמכ ,\ 21 --השעמב ץו6טת ף3. | ןפוא \ 70, 224--ו,,2

 -- ןפואה 96. | םכתדי 3, 10 94 9. 1,837
 195. | םכהבנו 260,264.  םכהקשהו 6 6

 2,96.112,182, 240, 2%4.  םכהרשחו קס -- םכהירושחו 1, 6

 112, 15%, 158, 187, 24) ; קתנהס 2 -- כחירשיחו 224 לכה

 קונפפס לוכה 99. קצמ 30 4

 34: תרפתכ 1% 0 0 249, 2%7, 0
 264 -- תופיתכ 174, 224 -- תפיתכ 0. 150 -- 42

 160, 602, 4 ת-רוניפ 589. 93, 96. 0" 257, 260 4

 הנוכמה 3: 23, 30, 70, 03, 00, , 1,442 8

 172,174, 176,178, 187, 224, 253, 2%7, 260, 264 (סת6

 ןכו 1, 2, 82,06,100, 154, 155,160, 168,172,105, 201,224,227)
 246, 271 4, 601 ; קמומס )4,128 ; תטמסט 30 -- ןיב יפפ

 הנוכמה 30, 70, 93, 96,112, 11ב, 144,150, 154, 15%: 68 2

 174,176,182,187, 2%2, 253, 2%7, 260, 264, 286. | היפיתכ
.4 ,200 ,2%7 ,224 ,154 

 35. הנכמה 4, 40, 82, 86, 80, 94, 102, 128,175,176, 178,

 246, 253, 280 -- רחאה קעותמס 70. | המאה -- המא ל. המוק ,

 82 -- המק 128 -- תמוק 240. | לונע 70; 93: 96 2
 178, 250, 22, 253, 2%7, 260 ; תומס 1 הנוכמה וז ,(2 1 2

 70, 90: 93:96, 101, 112,11ב, 114,144,15 54, 74
 176,187, 224, 227, 252, 253, 257, 260, 204. = היתורי

 96,112,113,150,174.176,182, 224 ; קונוס 168 -- היתדי 3

 -הותדי .ודָי 99.  היתורגפמו 3.82, 08:06, 112. ד 00
 246, 253 : קענתגס 4.

 6. לע -- תא 150, קתומס 70. | תוחולה 96,112, 158,224 --

 תרחולה 156, 154 -- תוחלה 2, 4, 86, 80, 94, 174,178,187,
 252,253, 257,260: עס 82.  היתדי , 85 -- היתודי 2, 93: 6

 1נו2,150.174,246: קזותס 82. לעו--ולעו 86,172.  היתרגסמו

9 :195 87,, 144,150 :112 85 :70 30 32 :1 -- 

 250, 253, 257, 260, 264, 282, 614, 6%9'ק ; (סת6 178 -- 2

 -- היתורגפממ 112 --היתורגפמ 2: 4, 93: 96, 149, 158, 201,

 251 ; קעותמס 52 -- היתורגסמו 102, 240, 246. | םםיבורכ 8

 67 -- ו \ 2: 25 70; 52; 85, 86, 89, 96. 99, 101,130, 3. 4 142

 175.176,178,182,195, 210, 2%2, 2714. | [-ררמתו , 85 -=-

 תורומתו 2, 112, 160, 224, 240, 283 -- תרמיתו 1, 86 -- תרומתו

 93: 113, 187 -- קררורמתו 30, 96, 114,195, 158,172, 2, 6

 253: קחמס 82. | רעמכ -- דעמב 150 -- רעמב 1%.  תויולו
 2: 93:112, 113, 130, 158, 172, 174, 252: 257, 260, 204; עומס

 82 -- תווולו 10 -- תיולו 94, 225, 4
 327. תאזכ -- תאוב רנכמה 1,128,174 -- תונוכמה

 93:112,113,150, 154: 195: 224, 251: 257, 200,204; קזנתס 8

 -- תונוכמ 96 -- תנוכמֶה 102; 139: 252. = קצפ 44
 תחא 21,5- הדמ , 145 -- הדמו 22, 155, 158, 187, 2

 רהא 172.  בצקו 2:23, 70, 85, 06,150 2

 ז 87,199, 198, 201, 224, 228, 240, 288,601,602,614; תםטעס 20.

 הנהלוכל 6.

 38. ![-רריכ 3, 158 -- תורויכ 2 2 0 9, ,,,2

 154,155: 174: 170נ 182: 224, 225; 240, 253, 200, 264, 271, 2,

 120,150, 154, 181,187, 224, 240, 270, 614 -- םכקצי 1.

 ותקיציב 0 85: 93, 107, 108, 112, 125, 120,160, 4,810

 240, 614 -- \תקוצב 110 --י ,.

 2%. דמוע 2, 82, 85%, 93, 112,111, 126,160, 181, 288,

 לע שס + (םכינש 260. 5 רשע 167 ..! השלשה פק 34 נב גל
 -- םכינופ 18, 03, 108, 112, 12%, 120, 1ף0, 181 ; קע1תגס 1

 הנפצ 30, 76, 86, 101, 106, 108, 10, 172, 176, 182, 225, 2

 278.  השלשו המי םכינפ , 174,182. = הבגנ םכינפ השלשו המי ₪
 המי םבינופ םבישלשו הבגנ 129. - םפינפ 2% 3% 65 4"-- םכינופ
 93: 95, 108,112, 125,120,150,181, 250: קתותס הבגנ

 תכינפ השלשו , 107. = התיב ,195.  םכהירוהא 9
,240 ,181,187 

 26. (20תג. [טק. 8" 2 תפש , 30 -- תפשו קזנגגס 4

 וכ , 07. ןשש 6. םכיפלא -- םכיפלא יפלא 0.

 27. !הרנכמה 154, 178: 253; 287, 260, 264 -- תונוכמה 70
 :ו2,112,149, 100,172, 174:224,240-- תנוכגה 93.  העברא 1.

 המאב :*-- ב,93. - ךרא ,154-- ךראא 21 -- ךרוא 150,

 הנכמה 1, 30, 93; 94, 102, 114, 128, 168,168, +. עבראו

 28. . המאב 2"-- ב , לס -- עבראב 03 -- תומא 30.  השלשו
 224. המאב 3%-- ב , 70 -- תומא 4. ותמק 8934

 28. הנבמה 30, 04: ד 58,176: 221,252,257,200,260,200,271)

 282,281,280. | תרגסמ ז, 3: 4, 23: 67, 85, 80; 90, 04: 2

1% ,261,264 ,200 ,207 ,25 ,210,242 ,182 ,144 ,128,110 ,112 

 14 תורגסמו 2, 20, 86, 03, 00, דסז, זז 2, הר כ

 172,174: 175:176. 187: 224, 240, 240, 240,2%2,270,282 ; קזותס

 82,128. - םביבלשה קזומס םכימלשה 2 -- םםילבשה 24.
 29. [רררגסמה 30, 8%, 89, 94, 99, 178, 182, 2%7, 260, 264 --

 תרגסמ רשא 0. םכיבלשה 1" קזותס םבימלשה 2,
 רקבו 93. | םםיברכו 80; 94, 96, 144, 154, 158, 178,182, 240 --

 ;םיברכו שו 4. = לעו 2"--ו , 614.  םביבלשה 2" קז1ותס םכימלשה 2.
 תחתו לס. רקבלו קמתתט רקבה 40. | תו'ול ,,8

 187,224, 251, 251 -- ז-רול 225, 228, 264, 614; קונוס 4

 השעמ -- השעמב ף3 -- השעמכ 158, םטפ6 2ף0 -- השעמ א 4-

 40. ינפא 80,128,158,176. | תרשחנ 1% 65 2"-- תשוחנ

 הנכמל 4.30, 225. | עבראו 3; 96,145, 20. | ויתומעפ 2, 4, לס

 ף6,113:149:154:195:198 224, 246. - רופיתב 149, 224--
 ז-רופתכ לס, 93:96, 112: 155, 158, 174, 175, 176, 240, 246, 2

 קזממס 94,168. | תחתמ 9 242-- תחתמו 23, 55, 5

 1%0,158,174,182,187,195, 257, 260, 264, 614. | ךויכל

150,154,174,176,187,224,6 ,114 :101,112,113 ,2( :80 :86 

 240, 253, 260, 264, 270, 282, 2 280 -- ריכה 4. -רפתפבה

 125 67:00, 04/00, 10201 28, 116 10 דל

 6%9 17 -- תפתכ 8% -- תופתיכה 224. | תקצי 168 -- תוקוצי 0,
 112,113,150, 154, 224 -- תקוצי 89, 2 רבעמ -- תחתמ ס

 -- השעמ 5. תויול 2: 03, 112, 150,154, 158,172, 2535 7

 260, 264 : קוס 82 --- תיול 40, 140, 105, 22%, 228 ; קזוותס
 21. והופו זףס ו 0 הלעמו --

 0 המאב , 201. היפו -- והיפו 1 לגע --

 ב 187 -- לוגע 2, 23, 93, 06, 112 114,150,15%5, 174,179.
 2256, 240, 246, 281, 22, 252 27, 260,264, 270 -- ל

 1:30.  ןכ, 240. - המאה -- המא קס. לע םכגו-- עו.
 ;-רועלקמ ץזגותס רועלוקמ 70. = םבהיתרגפמו -- םכה ,4

 םכהיתורגסמו 4,70,96,112, 154, 156, 168, 174,187, 249 : קזותוס

 2, 82 -- שב , זסז -- היתורגסמו 8%, 253- -  תעברמ
 172, 25+ -- תועבורמ ג, 112, 150, 154, 187 -- תעבורמ 4

 אלו 150,187, 253, 257, 260, 614. - תלגע 13
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 תחת רשע םינש רקבה תאו דחאה זכיה תראו 4

 תוקרזמה תאו םסיעיה תאו תוריפה תאו :.םיה 5

 ךלמל םשריח השע רשא להאה כילכה לכ תאו
 ןרריה רככב | ! טםרממ תשחמ" הוה .תיב הרמלש 6

 ןיבו "תוכטו 'זיב| ההבדאה  הרבעמבידלמה .שכקש 1
 דאמ ברמ םנילכה לכ תא המלש חניו =: ןתרצ 7
 קרמלש שעי :תשחנה רקשמ רקחנ תגל דאמ 8

 בהזה חבזמ תא הוהי תיב רשא םשילכה לכ תא

 תאו !בהז םינפה כחל וילע רשא ןחלשה תאו 90

 ריבדה ינפל לאמשמ שמחו ןימימ שמח תורגמה

 ! בהז םםיחקלמהו תררנהו חרפהו רוגס בהז

 תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו תופסהו (ס
 שדקל ימינפה תיבה תותלדל תותפהו רוגס בה

 עכלשתו : בהז לכיהל זריבה יתלדל שכישדקה 1

 הוהי תיב המלש ךלמה השע רשא הכאלמה לכ

 1 זז תת .תנפ ב6

 ;רטאב עברא דחאה רויכה ריכ' רב םיעברא

 ןרחאה קרנוכמה ילע דחא רויכ דחאה | רויכה

 39 לע שמח זרונכמה זרא ןתיו 1 תונכמה רשעל
 ולאמשמ תיבה ףתכ לע שמחו ןימימ תיבה ףתכ
 קרמדק זרינמיה ריבה ףתכמ ןתנ םיה זראו
 40 זכיעיה תאו תוריכה תא םכוריח שעיו !בגנ לוממ
 וכ תרא זרושעל כריח ללכיו .ץרוקרזמה תראו
 <" +הוהי .תיב הטלש ךלמל הרשע רשא קדכאלמה

 ג1 שאר "לע רשא תרתכה זרלגו םינש םידמע

 תא תרוסכל שיתש תוכבשהו םכיתש םכידומעה

 ! שכידומעה שאר לע רשא זררתכה זרולג יתש
 42 ינש תוכבשה יתשל תואמ עברא זכינמרה זראו
 יתש תא תופכל תחאה קדכבשל זכינמר כירוט
 434 זראו : סכידמעה ינפ לרע רשא זררתכה זרלג
 ! תונכמה לע הרשע תריכה תאו רשע תונכמה

 צ ב תז ₪ 25 10 א

 2443 240: 257, 260, 264. | לע ;170. | ינפ , ,107-- שאר 6,
 129, 1ף1 תגע8. 177, 224, 240, 263 --ינפ שאר 614. | םםידומעה

90 ,86 ,85 ,82 ,67 ,60 (0 ,23 ,21 ,4:19 :3 ,2 ,1 

1 42 .128,136 ,125 ,113 (106,1012 ,102 ,101 ,100 ,99 

,2 ,240 ,210 ,196 ,195 ,01 ,155.158,168.175,178,181,182 

 214 246, 254, 264, 270, 271, 282, 28, 292, 204, 1סס '1.

 43. תנכמה 1, 80, 128, 178 -- תונוכמה 76, 93: 95:90

 112,111,120,116,150,154,177,181,196, 224, 244 -- תנוכמק
 67, 90, 168, 204. רשע , 40. = תורויבה 3 6

 100 120, 10 151,154. 182, 157, 240, 244 -- 1-ררויכה 190

 70.174: 252: ץננתוס 1268 -- תרוריכה 30, 76, 83, 109, זז, 1142

 159,175,177,178:12%, 101,105, 223, 251, 4. הרשע , 4.

 תנכמה 76, 80, 260 -- תונוכמה 70: 923: 95: 96, 10, 2, 7%

 129,150.174.177,181,187,196, 223, 244 -- תנוכתמה 1 ----

 תרנוכמה 02, 6%

 44. תראו 1"-- תרא ביה זס

 45. תריסה 1,118, 10, 30, 60, 67, 76, 0 85, 90. 56. 6

, ,278 68 ,,, ,111,128,144,187 

 תוקרזמה -- מה טק. 14% 130 -- ו; 6 לב 4 8 =בילב

 0. להאה < הלאה 1,18,10, 1, 30, 50, 60, 70, 76, 80,

4 ".93 

21 (2%0 ,240 ,246 ,244 ,240 ,224 ,210 ,181,196 ,177 ,176 

 257, 260, 264, 270, 271 4, 202, 204, 659 'ק, 665 : קננמס 0

 129,201 -- | 2" קוס ל 6 99. המלש ךלמל םכריח השע

 -- המלש ךלמה השע 109. | םכוריח ףתָּג. | ריבב 76, 106 7

 1 רוממ 2, 76, 80, 8%, 6 93: 108, 6

 150,158,177,181, 240, 244:  קזותוס 30,

 46. הבעמב , 90 -- יבעמב 1,182 ; קזותס +.
 224 -- תוכופ 136, 150 -- תכוס ףג.-

 47. ברמ םכילכה -- ברמ רשא הלאה םכילכה 7.
 הלאה םכילכר זזנ.  בודמ 120,136,93,109,112,12%, 244, 4

 כ ,6]2) הלאה 5. הכ 2 1 כ אל -- אלו 125, 0

 --ול קזומס 50--אל יכ 95. | תשחנה לקשמ < לקשמ תשחנ 4
 47, 48. םבילבה - - (10) - - ברמ ,6.

 48. 00. , 263. | שעו, 4. תא 1"-- תאו ף3.  םבילכה -

 הלאה םכילכה 17. תיבב 18, 56,10,1ף1, 224; (סת6 4

 תא 2%"-- תאו 19, 80,109. 150, 201. ןחלושה 70. םכחלו ס
 -- םכחל תאו 294-

 49. תרנמה 19, 21,776, 80,111, 210, 2%7, 260, 264, 6 204

 -- תרורונמה 70, 85, 93; 96, 106, 108, 10, 112, 120,136,

 172, 174, 177, 181, 224, 244 -- תררונמה 06

 תנכמה 7. ןיממ 0. לואמשזנ 2, 86, ףף, 100 6
 170,175,195, 271, 278, 279, 282, 286, 202, 100 1. | ריבדה ינפל

 0 רוגס בהז , 6. תורנהו 1, 3, 18, 1, 21, 50, 70, 76,

2 ,7 ,106 ,101 ,96 :95 ,94 :89:93 ,86 ,85 

 125,136,150,15ז,154.ן58,170,174,ו76.7

4 ,20600 :27 230 ,244 ,22% ,224 :221 :196 

 2, 10, 128 -- תורינהו + יחקלמהו 5%.

 50. תופיסהו 70, 1 200, 264. תרמזמהו 79 -- תוקרזמהו

 תורמומהו 8. ז-רוקרזמהו , 113,151, 182 -- תקרזמהו 1.

 תופכהו תותחמהו < 4. תופכהו ,\ 89. | תרתחמהו 21, 76. 4

 107,136, 282. | תתפהו וס, 21, 76, 8 5," 4
 178,182, 210, 224-- תותופהו 10 ,זו136,1%0,196,2,12%, 2%

 -- תתופהו גד.  תותלדל -- ו , 80 -- יתלדל ודְד, 288 -- ותלדל

 זספ. | תרימינפה ףפ,150 ג קזגהוס 201 -- אימינפה 3 -- , 107 -

 רכס 5

 םבילכה --

 7, 7, ויד

 270, 204; קזותוס

 רז א

 292, 294, 2%4, 286 -- תרויב 168,187, 252,264 --)ר טק. 135 4
 .-- רויכ לס: = תשחנ , 201. | רויבה 1" , לס -- ! , 144. 257: 7

 260.  דהאה - - עברא , 2, 82, )6,178, 614 -- םסת קנת -
 עברא -- עבראו 89 =- העברא 4 רויכה 2%-- ) . 144, 2

 200- דחאה 2"-- ה רויכ -- 1 , 2532,
 רחא \ 20 -- 55 253. | הנכבכה 86, 50: 964, ,44
 רשיעל 240. | תנבמה 21 -- תונוככה קס, 86, 3, 96, 112, 12
2002 ,253 ,246 ,224 ,106 ,187 .154,172,176 ,150 :149 ,144 

 --.תנוכמה 94,

 19. זרא [טק.8. 130. תרנכמה 21,130 -- זרונוכמה
 93: 906. 182, 260, 264 ; עומס 168 -- תנוכמה

 94,174. 195. | ףתכ 2" | 1.  ולאמשמ --ו , 243 -- אמשמ +
 40. כרי 18, 50, 76, 80; 93: 95, 96, 107, 712

 152,154: 174, 196: 224, 244, 253: 257, - דר
 8%. | תריכה 80, 89, 99, זז, 176, 244 -- תורויכה 2, 18, 10,

 76 106, 1:0, 112, 113,129, 174,198. 240, 2043 קז1מס 82 --

 תורויתה 1, קצנגמס 86 -- תוריסח 93:12ף: 120,150 2

 159,177. 253: 200, 264, 614: קצותס 171,106. סע 10

 תרופה 107: 7- תראו 1:"-- ת ,%6. תקרזמה 80, .
 םכוריח 70, 95. = תושעל \ 86 -- 2 99. לכ ,1,174. | ךלמל

 96 - ךלמה 18,112,136, 1ף0,151,106, 224, 4

 41. םבידומע 19, 56, 70. 76, 80, 86, 93, 94, 95, 109 2

2% ,257 ,253 ,244 ,223 ,196 ,101 ,170 ,168 ,154 ,120,136 ,12% 

 264, 294. | םבינש -- השע 4. תולוגו 2 120 240 -- תולגו

1 ,187 ,182 ,158 ,155 ,151 ,150 ,108 ,106 ,96 :95 :94 :92 :2 

 200. 251 -- תלוגו 109. | תרורתוכה "6, 96, 112,120,150 2

 191, 244 -- תורתכה 4, 10, 60, 93, 102, 106, 107, 2

 12ף,15ו,155,159.170,17ְ, 101,106, 240,240, 271 4. לע ו"
 158. שאר ,18. | םבידמעה 2, 4, 21, 10, 50 2 76, 90. 2

2 ,,,ָ, ,11011 ,108 :997 ,94 :80 

 172,174,176,177.181,182,187,101,202.  םביתש תוכבשהו

 79,129:14%. | תכבשהו 80,1ז2.  יתש -- שאר 0. ו

12 ,106 ,100 ,5( ,00 ,80 ,86 ,53 ,82 ,80 ,60 ,10 
 צו4) ז26,128,144. 176.154:155,17%, 177, 244, 253, 257: 1

 278, 294: 659 2 -- תולוג 150, 240. | תורתוכה 66.
 181,240,112,12% -- תרתוכה 160,158 -- תורתכה 19: 93:

 102, ז08,100,112,129,168, 170, 174, 187, 196, 244, 249 ---

 תוכבשה לס. שאר לע רשא -- לע 120. - לע 74
 שאר , 89--'נפ 182.  םכידמעה 76, 89, 90,99.,

 110,11ז,128,120,136,144,150,151, 154,172, 174,176. 7,

 178,181, 182,187, 223, 224, 240,244, 1 4, 294-- םבירמע 14

 שאר לע םבידמעה < 6.
 42, 00. | 253. | םםינומירה 70, 182 -- םםינומרה

 108, 100 72 312 196, 0 240 263 -- םבינמירה

 95,151. | העברא 196. תרכבשה 144. | ינש ; 4 -- יתש
 : +%0,174.  םכירמ 21,172,177,191, 240 --ירומ 96. | םםינומיר

 ,70, 129 -- םכינמיר 151, 257, 260 -- םכינומר 2, 23, 4% 7
2 ,"11 ,,,,,., .16 ,94 :93 
 101, 246, 252, 264, 271 -- םכינומרה ספ -- םבינומר םכידומע 9.
 תלוג 1ףס -- תולג 1, 2, 2, 21, 21, 40, 50, 60, 67, 70, 82, 91, 5
,,,ָ,,, ,125 ,113 ,112 ,110 ,90 :96 :95 :93:94 
2 0 ,202 ,4 271 ,270 2 :240 ,240 ,227 :195 ,187,191 
 קוס 139-- תולוג 10. | תורתוכה 5, ,,,+,,7

 101,174, 240 -- תרתוכה 155, 170 -- תורתכה 5
2260 50 ,224 ,191 ,187 ,181 ,111,120,158 ,10 ,102,107,108 



6)... 

 ןוראה לע זכיברכה וכסיו ןוראה םכוקמ לא םכיפנכ
 ישאר ואריו זכידבה וכראיו : הלעמלמ וידב לעו 8

 הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ לע שדקה ןמ שכידבה
 ינש קר ןוראב ץיא : הזה שכויה דע זכש והיו 9

 רשא ברחב השמ שש חנה רשא םינבאה תוחל

 ! שכירצמ ץראמ סכתאצב לארשי ינב םע הוהי תרכ
 תא תצלמ ןנעהו שדקה ןמ שכינהכה תאצב יהיו גס

 תרשל דמעל :פכינהפכה :ולפ* אלו | ! זוהי :תוב 1
 : הוהי תיב תא הוהי דובכ אלמ יכ ןנעה ינפמ

 הנב : לפרעב ןכשל רמא הוהי המלש רמא זא ::
 בסיו : סכימלוע ךתבשל ןוכמ ךל לבז תיב יתינב 4

 לכו רארשי להק לכ תא ךרביו וינפ תא ךלמה
 לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו : דמע לארשי להק 5

 ; רמאל אלמ ודיבו יבא דוד תא ויפב רבד רשא
 *לארשי קרא ימע זרא יתאצוה רשא םויה ןמ 6

 תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב אל םירצממ
 תרויהל דודב רחבאו זכש ימש זרויהל תיב

 תונבל יבא דוד בבל םכע יהיו : לארשי ימע לע גל

 תי 0

 7. יכ ,18ז. | םביברבכה > ,,,, 6

,+ ,+ .9 4 

 254, 271: 277. 270. 282, 283, 254, 6 םכישרופ 5 ₪5

 112,113.125% 244,246, 678.680--םכ ,70,5%.  ןוראה -- וכסיז

 ו וכסיו -- ובסיו 253, 260, 270 : 10116 4 ; 0106005 80 --

 וכופינ 678. | םםיבורכה 1: 3, 23: 30, 56, 70, 76. 95, , 09

 1:ז,112, 125, 1201169 150 ,,,,8

 196: 244: 252: 257, 260, 283, 204, 678, 680 ; קתנבגס 82. | ןראה

 20. וידב -- םבידבה 4.

 ה. ידבה הכה אי ל וביראיו 1, 2, 2,318. 10 10 0

,1 ,110 ,10 ,108 ,101 ,6( :95 :94 :923 :80 :85 .76 ,70 ,60 ,50 

 112,דנו, דקל ד3ס,דבס0,ז5: 151,155, 170 ל 179, 81

2799 % ,270 ,200 ,27 ,253 ,2%2 ,261 ,2%0 ,244 ,196 :187,195 

 294, 202, 204, 100, 614, 678, 680 ; קזנתס 82, 130,158 -- וכיריו

 66%.  ןמ--לא 65011. ואר"ו 678. שדוקה 28, 678. לע
 -- לא 1%1,177,8%, 223, 225, 66011, 666. רבדה 182. ואר*

 2 ויהיו -- יהיו

 9. תחל 10, 21, 23, 70, 76. 14, ,52 10 ל

 224, 244 -- זרוחול 50,108, 111,151,170,181, 240, 678 ג 6

 םכינבא 30, 100, 1689, 4

 ברחב -- הנה 1טס. 4 175. דינה 1, 2. 1, 18 10 210 00

76 ,ָ+, 10 ,108 ,95 :93 :80 ,85 ,76 ,60,770 

,252 ,244 ,240 ,224 ,177,181,182,187,101,190 ,174176 

 257, 260, 286, 288 7%, 280, 204, 678, 680 ; קזונמס 40 ; 10206 4

 ברוחב 102, 150, 678, 680. | תרכ --ותרכ 76. | םכירצמ ץראמ
 -- םכירצממ 76, 181, 182, 223, 225%, 244, 680 ; םנתס 1

 10. תאצכ 6. שדוקה 4. תא , 224, 250, 4.

 זז. ולכי -- ולכי אי 260. | דמעל 58 182 -- דומעל
 150, 223, 678: קנותס 168. | תרשל 1. הוהי 1"

 !2. הוהי -- הוהי א 23 -- הוהי של 4. | ןונשל 06
.4 ,6785 ,106 ,174,187 ,112,150 ,10 

 11. 00. , 182.  הנב -- ונב 4 לובז 2, 419

 500 56: 76: 89, 93: 95, 108, 100, 110, 1, +9 ז

229 2 187 ,91 ,179 176,177 170172 1998 1552 :154 

;0 2700 ,263 ,260 ,257 ,252 ,2%1 ,240 ,246 244 :224 

 10766 2. ּי |

 14. ךלמה -- המלש 1ֶלְד -- ךלמהמלש ףָּג -- המלש ךלמה 4
 -- ךלמה תא 201. | ךרבְוו -- ךרבל ג8ְק- | לארשי 1, 714.

 להק 2 דמוע 5 2 111,181, 253, 203, 2044, 078 ----

 דמעה 4.

 15. לארשי יהלא , 8%. | רביד 678-- , 170. = ויפב --יפב 4
 תא -- לא 6 294-- 9 יבא -- וובא 221, 4.

 16. ןמ -- ןמל 56,111,146,170. יתאצה 1:8, 260. ימע תא
 -- ימע דוד תא ופב 80. תא 2", 76, 05,111, 244.  םכירצממ

 -- םכירצמ ץראמ 26, 76, 85, 100, 110, 145, 008, 224, 200,

 275: 614, 66%, 666. | אל -- אלו )5.  תרחב 21.  ריעב ,7,
 יטבש -- יטבש יתבש 76. = תויהל - - - ימש 51 182 -- , 4.

 דודב - - ימש טק. 28- 4

 16, לב בשל כ ו ב ) == הווהל
 כשל תיב תונבל יבא דוד יהיו : לארשי 14

 יהלא .הוהי .=בשל

1: 

 5090 תחול 154,177, 24-
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 תאו ףסכה תא ויבא דוד ישדק תא המלש אביו
 ::הוהי תיב תורצאב ןתנ שילכה תאו בהזה

1 

 ו

 ז ישאר לכ תאו לארשי ינקז תא המלש להקי זא
 ךלמה לא לארשי ינבל תובאה יאישנ תרוטמה
 קדוהי תירב ןורא תא תולעהל טכלשורי הדמלש
 2 קדמלש ךלמה לא ולהקיו :ןויצ איה דוד ריעמ
 שדחה אוה גחב םכינתאה חריב לארשי שיא לכ
 3 זכינהכה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו :יעיבשה
 4 ללהא תאו זדוהי ןורא תא ולעיו ! ןוראה זרא
 ולעיו ללהאב רשא שדקה ילכ ככ זראו דעומ
 % לכו זדמלש ךלמהו |: םיולהו םכינהכה וכתא
 ןוראה ינפל ותא וילע םידעונה ללארשי תדע
 ונמי אצלו ורפסי אצל רשא רקבו ןאצ םכיחבזמ
 6 לא הוהי תירב ןורא תא םינהכה ואביו ! ברמ
 כא םשכישדקה שדק ללא תיבה ריבד 'לא ומוקמ
 7 זכישרפ םפיבורכה יכ + קכיבורכה יפנכ תה

 7 ג 1 ע

 ימנפה :7ס. - שדיקל :%0 -- ישדקל זֶדְק, קזומס 128 --- אשדקל
 86. - יתלדל -- תתלדל 154 -- 'תלדלא 130. - לביהלו

 120, 150, 196, 4. בהז , 242 -- ב'בס 120, 151, 2233 2

.0 ,257 

 51. לכ -- דלכ 12% -- לכ תא
 -- תיבא 94. | אביו -- לעוו 17ס. | המלש , 80. | תא 2"-- תאו

 60,76, 271 4. | תאו :--ו 150. - תאו 2"--ת (טק. 4.

 תורצואב 21: 6 106,108,110,111,112, 2

 1 60, 154,168,174,191,ו82,187,106) 22ג, 22%, 220, 240, 9

 2%0, 678 -- תרצאב ל 77-

 תיב :%-- תיבב 6

 1. ליהקי 85, | תא 1"--לא 252. | ינקז -- ילקז לכ,
1 72 ,,, ,120 ,12% ,113 ,108 :91 :8% :76 

 148, 201, 221, 224, 200, 252, 204,666, . תאו -- 2

,9 ,06 ,04 ,03 ,80 ,86 ;8% ,70 ,60 ,23 ,21 ,18 

2 ,246 ,210 ,11 ,187 ,181 ,144,145,150,160,172,176 :130 

 264, 270, 271, 282, 283, 288, 202, 24, 1'300, 601 ; קזנתוס 82 ;

 תטמס 154,262 -- תאא 140. | לכ ישאר ₪ 170. | יאישנ תובאה
 תוטמה = 41. | יאשנ 260 -- ישאר 107 -- יאישנ תאו 0.

 תבאה 80,178 -- תובא 170. לא -- תא 1. | ךלמה -- ה ,6.
 המלש 2" , 170 םכלשורי =- םכלשורי הוהי תיב 76 ---
 םכילשורי לא 107 -- םכלשורי לא 196. | תולעהל -- ה , 282 -
 תולעהלא 4. | .תירב , 107. | דיוד 292. | איה -- אוה 172 2

 [סע6 144 -- רע 5.

 2. לא ,76. | ךלמה -- ה 106.  םכונתיאה 1, 4,190, 23:
 %0, 56, 70, 76, 82, 85: 80: 93: 94, 95: 96, 108, 100, 110, זונ)

 ד ד 70 0 ד,

,257 :2%3 ,280 ,240 ,221,244 ,223 ,176,177,181,182,187 

 261, 202, 204,678, 680. | שדחה -- שדח 257, 106 8

 שדוחה 4.

 3. אביו ץס -- ואוביו 4. ןוראה -- ו , זלְד -- זרירב ןורא
 הוהי 1.

 4. ולעיו 1*-- ואשיו 40 וגז. | תא -- לא 27. | ןורא -- ןורא
 תירב 201 -- ,129.  להא קומס להוא ספ. תאו -- לאו 2

 לכ , 614.  ילכ 181.  שדוקה 678.  להואב 10. םכתא ,%4
 -- םכתוא 50, 56,100, 170,172,112,12%, 678.  םביולה 6

 82, 95, 95; 187 -- םכייולהו 4.

 7 לארשי -- לארשי ינב 4 שכידענה 1, 4, 21, 86. 89: 3

 1ס00,150,154,159: 223, 244. - וילע ,139. | ןראה 128 -- הוהי

 ןוראה 95. אל , 170. | בורמ 4, 50, 03, 10, 111, 112. 125
.5 ,204 ,20 ,240 ,223 :196 :195 .174 

 6-. ראיביו 2, 2, 23; 50, 00, 76, 95: 04: 95, 108, 100, 111, 2

 136,160,1,114,12%ף1,158,170,1לְקְ, 181, 182, 105,106,

% ,614 ,280 ,1 288 ,264 ,263 ,260 ,27 ,253 ,262 ,244 :240 

 664, 678, 680 ; !סעצס 0. ןוראה 6. תירב 174

 ןמקמ ז,דפ,59,128,172,170) 17ַד,ז195. 9 ריבד 120.70 תיבה

 -- שדקה 196. - לא 3"-- לאו 244. - שדוק 9% +
 לא 4%-- לאו 86. אתחת ג. | םביברכה 1, 2, 4,199 23, 50 2

,223 ,101 ,172,178,181 ,158 ,154 ,128 ,96 ,94 :03 ,86 ,85 
.4 ,240 



 (0 ג <. 1. 619

 שכימשה הנה ץראה לע שיהלא בשי שכנמאה יכ 7
 קדזה תיבה יכ ףא ךולכלכי גל שכימשה ימשו

 ותנחת לאו ךדבע תלפת לא תינפו :יתינב רשא 8
 רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא זדוהי

 תחתפ ךניע תויהל |! ויה ךינפל ללפתמ ךדבע 2
 תרמא רשא שוקמה לא :כויו הליל הזה תיבה לא
 ללפתי רשא הלפתה לא עמשל סכש ימש היהי

 תנחת לא תעמשו ! זרזה םכוקמה לא .ךדבע 0
 שכוקמה "לא וללפתי רשא לרארשי ךמעו ךדבע
 זכימשה לא ךתבש וכוקמ לא עמשת התאו הזה

 והערל שיא אטחי רשא תא : תחלסו תעמשו 1
 ךחבזמ ינפל זדלא אבו ותלאהל הלא וב אשנו

 זרישעו שימשה עמשת קדתאו :קרזה זריבב 42
 וכרד תתל עשר עישרהל ךידבע זרא זרטפשו

 ףגנהב : ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו ושארב 43
 ובשו ךל ואטחי רשא ביוא ינפל לארשי ךמע

 ךילא וננחתהו וללפתהו ךמש זרא ודוהו ךילא

 תרחלסו םםכימשה עמשת קרתאו ! קרזה זריבב 4

 רשא המדאה לא שכתבשהו לארשי ךמע תאטחל

 רטמ היהי אלו שימש רצעהב : שכתובאל תתג 5

 ודוהו קדזה םכוקמה ללא וללפתהו ךל ואטחי יכ

 התאו :זפנעת יכ ןובושי שפתאטחמו ךמש תא 6

 / 1 .04( תם

 18 לא הוהי רמאיו ! לארשי יהלא הוהי שכשל 'תיב
 תיב תונבל ךבבל שפע קדיה רשא ןעי יבא דוד
 19 ץדתא קר :ךבבל שע ;דיה יכ תביטה ימשל
 אוה ךיצלחמ אציה ךנב שפכא יכ תיבה הנבת אל

 20 רשא ורבד תא הוהי שקיו :ימשל תיבה הנבי
 לארשי אסכ לע בשאו יבא דוד תחת שכקאו רבד
 יהלא הוהי שכשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ
 21 שכש רשא ןוראל םכוקמ שש םכשאו ! לרארשי
 םכתא ואיצוהב וניתבא שע תרכ רשא הוהי תירב
 22 זחבזמ ינפל המלש דמעיו ! שכירצמ ץראמ

 ! שכימשה ויפכ שרפיו לארשי להק לכ דגנ הוהי
 23 רמאיו

 טכימשב שכיהלא ךומכ ןיא ירארשי יהלא קדוהי
 דסחהו תירבה רמש תחתמ ץראה 'רעו לעממ
 24 תרמש רשא : כבל לכב ךינפל זכיכלהה ךידבעל
 ךיפב רבדתו ול תרבד רשא תא יבא דוד ךדבעל
 2% יהלא קדוהי קדתעו : זרזה שכויכ תאלמ ךריבו
 תרבד רשא תא יבא דוד ךדבעל רמש לרארשי
 אסכ לע בשי ינפלמ שיא ךל תרכי אל רמאל ול
 זרכלל שככרד תא ךינב ורמשי שכא קר ללארשי
 26 ירארשי יהלא התעו : ינפל תכלה רשאכ ינפל

 ;יבא דוד ךדבעל תררבד רשא ךירבד אונ ןמא'

 7 ג 1 25 10.

 ךדבע -- (9) -- לאו ,187.  ותניחת 6

 240. | הנירה 150, 257; 260, 264. | הליפתהמהמ 6 6

 264--הנחתה 112.  ךינפל ,170. = םבויה --הזה םבויה 1,170--
 תרויה קצנגס + 28,20: ךדבע - ו( 2 ללפתמ , 6.

 29. תויהל -- תויהל שו 150. = ךיניע 1, 21, 30 56 70, 82
,+ ,+ 99.5 .95 :93 ,80 

; 270 ,4 ,263 ,260 ,257 ,252 ,224 ,105 ,187 ,182 ,178 ,176 174 

 םוותס 128. | תוחותפ ףנ,112,1%0,154,182,187,1סָב,240--

 תחותפ 79 -- תוחתפ 1, 2, 4, 10, 85, 895 76

 172: 174: 176, 224, 246: 253, 2%7, 260, 263, 264; תומס

 10106 82 -- תוחוקפ 56, 1סעצ6 4 לא :%-- לע 4
 םבש ----- ל 14

 עומשל 220

 םכוקמה לא -- םכוקמב 224. | םכוקמה
 =- הזה םבוקמה 240. לא 2" 18 182 -ב תא 227. יהי 2.

 םבש 64 עומשל 56, 93; 190 174, 283. | הליפתה 1

 ךדבע -- ך ₪. 7.

 30. תרניחת 3, 190, 257, 260, 264 -- תליפת 8 37% --

 תלפת 1, 23, 30, 96: 140, 224, 246, ךמעו 107. 13 1.
 ללפתי 0. | לא 3", 82. | הוה ,1זג. | םכוקמ -- םכוקמה 21,
 89, 99 -- ןוכמ 1, 56,190 -- םכוק שק. 186 82. | לא 4", 56 --

 ןמ 95 -- גק.145 82. - תחלפו ₪26 תחלשו 1.
 341. אחי 150. השנו 54. וב 1. הלא אבו ותלאהל , 21.
 ותולאהל 95,112,149,154,176, 253 -- ת קחפפס ו 2 -- ותאלהל

 1.56. - הלא אבו ,70. | הלא =--לא 170. - תיב
 32. םבימשה --* ,\ 240 -- םםימשה ןמ 4. ךדבע 3: 1

 249, 253: 257, 0. תתל 1% ₪ 2%-- תתלו 1

 ותקדצכ -- וטפשמכ 26 -- ותקדצב 4.
 23. לארשי , 96. | ביא 2, 82,111, 282, 283% -- בוא 1.  רשא

 4 240 -- כ 932178, 253, 257, ואיטחי 4 -- אטחי 1.

 ודהו 86. | תרא -- רשא 182-- 9%. | ךימש 4. | וללפתהו --
 ךילא וללפתהו 96. | וננחתהו -- ת , 95. = ךילא 2%"-- ךינפל 6.

 תריבב -- תריבב תעב .
 24. .םםימשה -- םכימשה ןמ 89, 145,157, 37% -- תעמשו 1.

 ךזנע תאטחל -- ךמעל 1,96. | תרבשהו וסו -- םכתובישהו
 264. -- םםתובשהו 4, 93,112, 263. | לא למ 96.  תתנ --ייתתנ
 2%2 -- התתנ ג 89, 14%, 150,182,187-- תעבשנ 6. כתבאל

 2נ 4; 30; 82, 8%, 86 89: 93, 95, 96, 99,101, 102,וזז,ווגנ זו

200 ,27 ,24 ,242 ,240 ,224 22 144,159 

 263, 204, 270 : קזוווס 128 -- וניתובאל 1, 1 + תוּגזַא. -- םכהרבאל

+ ,2 283 ,4 271 

 3%. םכימשה 13,201, םכוקמה ,7.

 דוה ₪גק. 4 םכתואטחמו 6.

 187, 249 -- ןבושי 89,178,

 36. עמשת , 240. | תחלסו,70. | םכתאטחל 58. | ךובע
 140, 160, 252, 257, 260, + קכרת 2:4 -- םשכרית 9% ---

 ןובשי 70

 17. 00.17 6518 ₪גת(ק0. 196. | 008.17 70. | הוהי םבע
 בבל 223. - דוד 680. | יבא -- יבא 22%. | תיב -- הוהי תיב

-%+, -- 182 

 18. ימשל --ימשב 174. | תרבטה ספ, 114 -- תביטיה 175 --
 תוביטה 1, 40: 56: 85: 86: 94. 96, 109 ,,,2%

210 ,106 ,101 ,187 ,176,181,182 .1704 ,158 1 

 244, 263, 271, 279, 282, 283 -- 1 רבטיה גס: -- תובטסה 7%

 4 הוה 4- בע ,-

 9. תיבה 1%*-- תיבה תא 36, 244.  ךנב 181. | אצויה 6

 80: 3. ָָ 136,1ף0,158,170,174, 181, 106, 3%

 223, 240, 244, 240, 28 -- רשא קנווס 128 -- אצוי 4.
 תיבה 2" , 196 -- תיבה תא 244. =

 20. םבוקאו 76, 595 ,ָ,, 7% 1%

 223, 240, 244, 253, 204, 614,680. | אפכ --יבא דוד אסכ 0.
 לארשי ,181. | רשאב -- 'ירשאכ 109. = תיבה תא 4

 םבשל 1016 בשל
 21. םכישאו 56, 76. )3, 10, 110 , 7

 182,196, 223, 224, 240, 244, 279, 282, 202, 204, 680. רשא 1"
 -- רשאכ 76. | םכע-- תא 10, 21, 76, 150,170, 181, 2011
 244, 263, 271 4, 294. 680 -- , 109. | וניתובא 1, 70, 83, 86 2

:1 ,261 ,246 ,223 ,210 ,201 ,196 ,176 2 ,109 ,6 

 ואיצוהב -- וא , 4 -- איצוהב 252 -- 'א'צוהב 70, 90, 187 ; קזומוס

 158 -- ואיצהב 100; 7: רתוא 22, 72

 252: 271, 279, 282, 291, 4, 286 ; קעותוס -

 22. הבומ הוהי 5 + חבומ , 95. דגננ ,6

 17. שורפיו 112, 4. ןיפכ תא 6.

 23. רוש 4,112,113, 150,223,240 + ךדבעל 2%7, 2609
 264- תביכלוהה .7ס, 95, 112,190: 240, 2094, 1 :

 24. ררמש קזוגפס ורמש ךידבעל קנווס 3. | חרא ,2
 201.  יתרבד 76, 9%. ול -- רמאל ול 280. | תרראלמ -- תאלמ

 מאל ז. הזה םבויכ קענתס רמאל 6.
 ול ל. (16) -- רבדתו , ג.

 25. רמוש 240 -- רומש 112,174 -- רמשא %
2 ,187 0 

 2%--28. יהלא - - (65) - - לארשי 515 4.
 26. יחלא -- יהלא הוחי 23; 10, 56, 885: , 3,
 .1%4, 155: 158. 168, 172, 182, 195, 224, 288, 602, לארשי
 224. = ךירבד -- ' \ 1, 2, 10, 56, 70, 86, 89 4
42 ,260 ,2%1 ,21 ,246 ,201 ,182 ,176 ,174 ,170 ,1%5 

 271 4, 659 'ק, 064 ; תטמ6 ?- ךדבע לא 4

 27. םכנמאה , 187 -- םכנמואה ב. הנה --הנהו 201. ךלכלבי
 90,102,128, 253: 254, 72 9 גת, 6% חת. ףאו

 240. יתינב 10ק- ע84< 1
 28. רלפת , 21 -- תרליפת 70, 150, 257, 260, 264.

 לארשי ,

 בשוי לס



 (0. זז.

 רשא תיבהו הב תרחב רשא ריעה ךרד הוהי לא

 תאו שכתלפת תא םשכימשה תעמשו ! ךטשל יתנב 5
 יכ ךל ואטחי יכ ! שטפשמ תישעו םשתנחת 6

 םכתתנו שכב תפנאו קוטחי קל רשא שכדא ץא
 הקוחר ביואה ץרא.לא שכהיבש סכובשו ביוא ינפל

 ובשנ רשא ץראב .שםבל לא ובישהו :  הבורק וא 7
 רמאל םכהיבש ץראב ךילא וננחתהו ובשו שש

 עכבבל לכב ךילא ובשו :!ונעשר וניועהו ונאטח 48 +

 םשכתא ובש רשא שכהיביא ץראב סכשפנ רכבו

 םכתובאל התתנ רשא םכצרא ךרד ךילא וללפתהו

 ! ךמשל זרינב רשא תיבהו זררחב רשא ריעה

 תאו םתלפת תא ךתבש ןוכמ שימשה תעמשו 9

 רשא ךמעל תחלפו :םכטפשמ תישעו שתנחת 0
 זכתתנו ךב ועשפ רשא םכהיעשפ לכלו ךל ואטח

 ךתלחנו ךמע יכ : םכומחרו םכהיבש ינפל שכימחרל 1
 ! לכזרבה רוכ ךותמ םכירצממ תראצוה רשא שכה

 תנחת לאו ךדבע תנחת לא תחתפ ךיניע תויהל 2
 .! ךילא שארק 'לכב םכהילא עמשל לארשי ךמע

 ץראה ימע לכמ קרלחנל ךל שתלדבה התא יכ 3

 זרא ךאיצוהב ךדבע קרשמ דיב תררבד רשאכ
 : קדוהי ינדא זכירצממ וניתבא

 לכ תא קדוהי לא ללפתהל קרמלש תולככ יהיו 4

 .11 .02 זר: ה מ

 ךמעו ךידבע ראטחל זרחלסו םכימשה .עמשת

 וכלי רשא הבוטה ךרדה תא שכרות יכ "לארשי
 ךמעל קדתתנ רשא ךצרא לע רטמ התתנו ;רב
 27 קריהי יכ רבד ץראב קדיהי יכ בער : קדלחנל
 וביא ול רצי יכ היהי יכ ליטח הברא ןוקרי ןופדש
 48 קרלפת לכ !קרלחמ לכ עגנ לכ וירעש ץראב
 ךמע לכל שפדאה לכל היהת רשא קרנחת לרכ
 ויפכ שרפו ובבל עגנ שיא ןועדי רשא *רארשי
 39 ןוכמ שימשה עמשת קדתאו !קדזה תיבה 'רא
 ויכרד ילככ שיאל תתנו תישעו תחלסו ךהבש
 תא ךדבל תעדי קדתא יכ ובבל תא עדת רשא
 40 כימיה לכ ךוארי ןעמל \ !:כדאה ינב לכ בבל
 קדתתנ רשא קדמדאה ינפ לע שכייח שכה רשא
 41 לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא םכגו !ותבאל
 42 ןועמשי יכ : ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה
 היוטנה ךערזו הקזחה ךדי תאו לודגה ךמש תא
 43 עמשת קדתא ! קרזה תיבה לא ללפתהו תצבו
 תירק  רשא לככ תישעו ךתבש ןוכמ םכימשה
 ךמש 'תא ץראה ימע לב ןועדי ןעמל ירכנה ךילא
 ארקנ ךמש יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא האריל
 44 ךמע צצו יכ |! יתינב רשא זרזה תיבה לע
 וללפתהו שכחלשת רשא ךרדב וביא לע המחלמל

20 

 לבג 12 תם 0 א 4.

.257,260 ,253 ,240 ,224 ,176 ,155 :154 ,150 :113 ,96 :95 :93 

 לא -- לע 1. | בואה , 70 -- וא ביואה 178. | הקחר ,%
 150, 158, 172, 178,182, 242, 240, 2: הברק 94, 4.

 47. לא -- תא 86. | רשא , 614.  ובשנ --ומשנ 03 -- שנ 7
 עגמ 2.  םכש < םכב 173. | םכחיבש - - < ובשו נק. 19.

 ובשו -- בשו 96 -- ךילא ובשו 1. םכהיבוש 93: 96 2
 112,150, 154, 168, 240, 21, 2ף7, 2600 4 ונועהו 2552, 0

 -- ונועה 20, 155; 4 ונעשרו 30 -- ונעשרהו 95, 5%
 614 ; םטתבס 1.

 49: ובשר 150.  .םכהיבוא 12, 112. " דשא ובש ,
 182. | םכתא 538 150 -- םבתוא 112,251. ךילא 2" פג 2.
 תתנ 2, 30, 70. 82; 93, 5, 112, 112,144, ,,78

 187, 246, 250, 257, 270, 2881. | םכתובאל 02.14. 110--ו,
| 1, 2: 4: 20, 82, 80: 93: 94, 95: 90: 99; 114, 144, 150, 154, 9 

.4 ,270 ,204 ,203 ,200 ,27 ;252 :240 ,182 ,175 :174 ,172 

 ריעה -- ריעה ןמ 1 -- ריעהו 30, 85, 93: 95: 99, 130 155: %
 264, 614; קע!תגס 4 תרחב -- הב תרחב 4. זרינב =
 *תינב 1,70,93,112, 117,154 2100 249, 250 19

 253: 257: 260, 264, 270, 271 4, 282, 614, 65 'ק ; קנזס 30, 2 ;

 1076 2,128 --'תנב 1.

 49. זרעמשו -- התעמשו 266, 264 -- עמשת התאו 4.
 םכתליפת 70, 95, 260, 264 : קעוגס תראו -- ו ,

 םבתניחת 6. תרישעו -- ת טק. 84 4 םבטפשמ --

 םבטפשמ תא 4 -- ןטפשמ 6.

 50. תחלסו -- תישעו תחלפו לס. | לכו 282. | ךב -- ךל
 םכימחרל , 90. םכהיבוש 93 2 6 ו

 240, 246, 240, 262 ; (0116 139 -- םכהבוש 4.

 51. ה ,24 םכתאצוה קונוס

 רוכ ךותמ -- רוכמ 95, 6.

 52. ךניע 173. | תוחותפ 70, 91, 95,112,1%0, 154,187,224:'

 קזומס 128 --יתחותפ 21, 89, 96 -- תוחתפ 3, 23, 30, 82,

 174176, 2%1, 253, 257, 260, 261, 264, 664 ; קזותוס 2.

 תניחת 70, 257, 260, 264 ; טז סף. | לאו -- ו , 150 -- תאו 14.
 תניחת 70, 150, 257, 260, 264- | עומשל 112 -- ע קנותס ו 4.

 םבירצממ , 6.

 םכהלא 21, 174.195,80,91,114:154.15%: 224, 614- = םבארוק
 96 -- 006 תארק 76-

 51. תלדבה 80, 253 : 106 הלחנ 30, 9%. | לכמ -- לכב

 95.  השמ , 174.  ךדבע 96. תא \ 242. | וניתובא 1 0

 86, 01, 113, 172, 246. 24 ; קזנתוס 4

 54. תלככ 1ף1. | הוהי לא (טק.18. 128.  .תא קזנמס לא 1.

 הליפתה 70, 95, 10, 150, 154: 257, 260, 264, 678. הנחתה 2

 -- הניחתהו 109,150; 196, 678 -- הניחהו קס -- הנחתה לכ תראו
 95- הבומ , עורכמ 2, 93: 95, 100, 110, 112,125,

 ו 54:174,176, 187, 106, 223, 240, 244, 257, 260, 204; קנס .

 ;כרות תא 111. ירא , ךכד 107. תתנו 0
5 1% 2 .150 ,144 :129 0 62 04% 

 224, 220, 252, 253, 257, 260 4. לע 242. | תתנ
0% 251,252 1 52 + 

 264. :הלחנ 95-
 37. ןופדש -- ןופדש ץראב 21. = ןוקריו 240 -- ןוקריא 99.

 יב וביוא 93: 95: 112, 150, 240, 263. | ראב קונוס

 ץראכ 158.  ורעש 198. | לכ 27-- לכו 832
[ .0 ,257 ,224 ,201 

 48. הליפת 150, 224, 257. | לכ 27-- לבמה 7.
 הנחת --- הניחת 150, 224, 257 -- הלחמ (סז66 70. = היהְת --היהי
 לטו 85, 89,145:150.154:195: 251: םטסס 5. לכל םכדאה ,

 95+ םכדא 7- לכל 2"--- לכלו 187, קזותגס 4
 ןועדי רשא 7. ןועדי קנס ועדי 1. ןיפכ -- ב טק.

- 4 
 29. תישעו ל -- התתנו 1, 89, 168, 171, 2 לככ =

 לבב 156. | תרא ג", 30,150.  םכדאה ינב לכ -- םבדא 95
 :2 ;242 :1,174 םבדא 4

 40. ךואר" 21, 23: 85: 95: 96. 102,111,
 לג, 187,187: 5 226, 228, 240, 240, 271 4 -- ך 1טק. ג 4

 -- לכ ךוארי 112. | ינפ , 76 94,614. | תתנ 2, 40, 70. 93: 5%
 112,111,114,150,173, 174,250, 251, 252, 253 ; קזנתס

 וניתובאל 3: 4, 21, 30, 70: 93, 96: 154, 210 קנתס
 41. לא -- תא ג, 1503 קס 80.  אוה לארשי טק. 4 1.

 לארשי , 70. \ הקחר 1 80, 96, 111,150, 108,182, 105, 249, 4.

 42. ךעורזו 2, 4, 21, 79 99, 93: 94. 5: 960, "2
; 264 ,203 ,260 ,2%7 ,253 ,240 ,210 ,182 1415 

 ₪106 128 -- ךערז תאו 201 -- ךוערזבו 187. | ללפתהל ל.
 הזה ,-

 43. התאו 23, 30, 70, 93; 95, 96, 159 ,,,,2
 187,198, 201, 225, 228, 25, 257, 288 ; תטת6 224. | םכימשה ,

 1 ךתבשל 2 ךתוא 70, 112,172, 240: 252,

 יתנב 114 -- תינב
 44. ךמע המחלמל < 96.  ךמע -- לארשי ךמע ב. = וביוא 2
 160,174, 240; 254 -- ויביוא ג, 076 2-- ויביא 9%.  םכחלשת
 -- ה 7. הב תרחב !טק. 84. 4 תיבהו -- הוה תיבהו

 לס. | יתנב ,182 --' , 229 --יתונב 226 --יתינב 1, 4,
7 .173,174 ,149,150 ,114 ,112 99 :96 :95 :93 :85 

 201, 210, 224, 24 252, 27, 200, 204, 282, 286 ; קזנ!תתס

 [1סצ6<6% 0-

 4%. םבימשה קנווס םבימשה ןמ 171. | םבתליפת
 240,257. םבתניחת ףנ,150--נ קאס ' 128.  םכטפשמבכ ף3-

 46. אטחי -- ךל אטחי םבתתנו -- ת 2" [0ק. 4

 ינפל -- תיב לס. | ובשו 2%1. | םכהבש 210 --.םבהיבוש



 ו 1

 זראו הדלעה תרא ליכהמ ןטק ?זדוהי ינפל רשא
 קרמלש שעיו + םםימלשה יבלח תראו קדחנמה
 לודג להק ומע לארשי לכו גחה תא אוהה תעב
5 

5 

 וניהלא הוהי ינפל שפירצמ לחנ דע תמח אובלמ

 ! םכוי רשע קדעברא םכימי תעבשו ימי תעבש
 ךלמה תא וכרביו שכעה תא חלש ינימשה זכויב
 הבוטה לכ לע בל יבוטו סכיחמש זכהילהאל וכלה
 : ומע לארשילו ודבע דודל הוה' השע רשא

6 

5 

 תאו הדוה' תיב תא תונבל ;דמלש תולככ יהיו

 רשאכ תינש קרמלש ללא קדוהי אריו : תושעל
 יתעמש וילא הוהי רמאיו |: ןועבגב וילא קרארנ

 ינפל התננחתה רשא ךתנחת תאו ךתלפת זרא

 ימש כושל התנב רשא הזה תיבה תא יתשדקה

 : םכימה לכ םםש יבלו יניע ויהו שכלוע דע שש

 ךיבא דוד ךלה רשאכ ינפל ךלת שא קדתאו

 יקח ךיתיוצ רשא :לככ תושעל רשיבו בבל שכתב

 לע ךתבלממ אסכ תא יתמקהו :רמשת יטפשמו

 רמאל ךיבא דוד לע יתרבד רשאכ שכלעל לארשי

 ןכא :ירארשי תוסכ 'רעמ שיא ךל זררכי גל

 ץפח רשא קרמלש קשח לכ ראו ךלמה זריב

 (2 ג. 1. 1 א

 הוהי חבזמ ינפלמ ככ תאזה הנחתהו קדלפתה
 55 דמעיו | : כימשה תושרפ ויפכו ויכרב לע ערכמ
 = 1 רמאל 'רודג ירוק "לארשי לוק לָּכ עזרא ךרביו
 56 לככ לארשי ומעל החונמ ןתנ רשא קדוהי ךורב

 בוטה ורבד לכמ דחא רבד לפנ אל רבד רשא
 57 וניהלא קדוהי יהי + ודבע השמ דיב רבה רשא
 לכאו ונבזעי "לא וניתבא שכע קדיה רשאב ונמע
 58 ויכרד לכב זרכלל וילא ונבבל תוטהל + ונשטי
 זרא קדוצ רשא ויטפשמו ויקחו ויתוצמ רמשלו
 59 ינפל יתננחתה רשא הלא ירבד ויהיו :  וניתבא
 תושעל הלילו סכמוי וניהלא הוהי לא טכיברק הוהי
 ! ומויב שכוי רבד לארשי ומע טפשמו ודבע טפשמ
 60 זשכיהלאה אוה הוהי יכ ץרָאה ימע לכ תעד ןעַמל
 61 וניהלא הוהי שע שלש שככבבל היהו :דוע ןיִא
 : הזה וםויכ ויתוצמ רמשלו ויקחב תכלל
 62 : הוהי ינפל חבז כיחבז ומע לארשי לכו ךלמהו
 63 הוהיל בז רשא םכימלשה חבז תא המלש חבוזיו
 סכירשעו קדאמ ןאצו ףלא םכינשו כירשע רקב
 : לארשי ינב לכו ךלמה הוהי תיב תא וכנחיו ףלא
 64 רשא רצחה ךות זרא ךלמה שדק תוהה זכויב
 תאו קרלעה תא שש השע יכ זרוהי תיב ינפל

 תשחנה חבזמ יִכ םימלשה יבלה תאו קדחנמה

 שה תי 26 א ב

2229 1210 ,8312 ,,,,, 1999 :95 :93 

 252,200. תאו החנמה 2", 70,174.  םםימלשה -- (13) -- יכ
8 

 7 שעיו -- שעיו תשחנה ףבזמ יכ (6א 60. 64) ל. תעב --

 םכויב 76. = איחה 2, 4, 18, 19, 21, 23, 30, 50, 56, 70, 76, 80,
 85, 86, 90 93: 91: 96 ,,,,,,, 6 ו ו

 126 128,110,116, 119,144,140,ז50) 151: 154: 135, 158.

22 ,201,244 ,108 ;195 100 ,178,18[,782 .177 ,174,176 :170 

 2060 264, 271 .\, 288 '1, 659 7, 664, 678, 680 ; קזנתמט 1.

 אבלמ 56, 70, 76, 80. 05, 100: 125, 4

.4 ,200 ,257 :2%3 :249 :244 ,240 

 665.  וניהלא -- םכיהלא 240. | םכימי תעבשו , 95.  -רעבשא

 109 -- רעבש העברא =- ה , 6. כו

 66. ינימשה -- ינמשה 108 -- אוהה 182. | תא חלש , 2.

 חלש -- חליש 76 -- חלוש עומס 96. | םכעה תא טק. 6 14

 םכהילהאל ₪ םכהיהלאל קזומס 12% -- ל 1 וש

 בכ יו רבע ל

17 222 4 :77:196 
 דעו 4, 70, 154,182, 2

. 

 1. תלככ 18,210. לכ 22. | תושעל ץפח רשא המלש קשח

 -- תושעל המלש ץפח רשא המלש הוהי קשח 66
 ו לק 2

 3. ךתליפת 227, 257, 260,264: = תאו -- לאו 3.  ךתניחת 5,

 224,240. | ךשא 1%-- רשא תאו 182. | תננחתה 1, 23, 30, 6

| 4 ,22%,228,2%3 ,224 7 ,154 :190 ,95 :89:.95 

 יתשרקה --י 1732 --יתשדקכתה 76. הורינפ 1-2 4, 5

 173:176: 181, 224,257, 260,264; עומס 82, 0,168 -- תרינב

 20, 56: 70. 91 155,171,187, 240,2%2,263 ; קזנתס

 202 -- תנב 4 ימש -- ימש תא + בש 1%, 76 4

 םכלוע דע , 6. ן
 4. דוד -- דוד םכע 95. | ,םכותב 150. | ךבבל 96.  רשויבו
70 ,253 ,20 ,240 ,224 ,182 ,158 ,154 ,112,150 ;93:95 :70 ,2 

 260, 264 ; קעותוס 1.

 לככ \ 242. | ךיתיויצ לס -- ךותוצ 191, 282, 283 -- ךתיוצ 8
 150. | יקוח 3,154,159.

 5. יתומיקהו 112, 174--יתמיקהו 2, 40, 70, 6. 3

 155, 179,187, 210, 224, 240, 2%7, 200, 264, 4 נ ןתוותס 82 --

 יתומקהו 253. = םכלועל 2, 3, 4, 70, 76, 80, 82, 9%, 96, 90, 101
,224,240 ,170 ,174 ,155 ,112,150 

 20, 4 רשאכא 6. לע 2"-- לא 2; 56 14 960.

 173: 202, 22%, 227, 253, 27, 200, 264,614 -- 2 טק. /

 ריוד 23, 1%4, 160, 228, 601 . אל רמאל -- אלו 4

 --יטבש 4
 6, םכא , 187 -- םםאו 2 בש 24 ןובושת 19

78 ,1 99 :96 ,93 :86.99 ;10 ;23 - 

 ל

20 

 רומשת 806, 93+ 4
2 
- 

 257, 200, 264, 270 ; ןיז!והס

4 
2, 2 2 

 אסכ 2'

 ל 5

 לע 6. תשרפ 4, 21, 86, 96. 249 -- תושורפ 56, 2 95.

0 ,264 ,200 ,27 ,253 ,244 ,196 ,174 :110,112,12%,150 

 תשורפ קס, 111, 154, 614 -- תוצרפ םטמס . המימשה 6.

 56. לכ ,95,109. להקה :36. רמאל לודג לוק -- ויפכ שרפיו
 תכימשה 201.  לודב 13

 56. לבכ -- לכב 128; 16600 93 -- ,5.

 בד -- (7] - - אל 9
 ,.ז74. - רבד ---- דחא 2

 29 -- הוהי רבד 4,100, 680. = דיב , 174 -- 58 8..
 7 וניהלא ג וניתובא 1, 2, 90, 03: 96, 9, 2

 172, 174, 224: וניבזעי זס 4 ונישטי 70, 100, 42

, .4 ,678 

 %8. וניבבל 1,340, <0,70,76, 80, 93: 94; 95: 96. 109 6
200 7% ,227 ,224 .223 ,187 ,182 ,177 ,158 ,155 ,154 ,150 ,144 

 264, 678, 680 ; !סזז6 2. | וילא -- ךילא 4 1-רטללו 6

 תוכללא 20. ויכרד לכב -- ויכרדב 1. רמשל 1 100

 158,196, 244 -- רומשלו 1,112,25,170, 224, 678. 100 5

 ויתווצמ 154. = ויקוחו 14, 678 -- ויתקחו 21, 40, 50,150, 196--

 וקחו 80.. וטפשמו 70. | הוצ 182. | תא -- ונתא 0. תא
 וניתבא -- וניתוא ף6. | וניתובא 21, 935, 1 6-

 59. יהיו 136. "רבד 678. הלא --לה 170. יתננחתה קזומס
 תודהה ף6. | ינפלא ף6. | םביבוהק 2, 21, 40 70; 03.05, 1090

 צוז,דז2) 26,136, 141,170, 174,177,181, 101, 223, 224,

 2%1, 270, 678, 680 : קותס 82. | לא -- ינפל קס. | םבל ,%.
 60. 00. | 176. | אוה , 96. | ןיאו 20, 80 5, 6%

-14 ,262 ,240 ,223 ,201 ,19,182 ,160,151 

 61. שבבבל 680. | םככיהלא 196. = ויקוחב 1 5.
 ףומשלו 112,125,678. | םבויכ טק. 146  זֶדָּג -- םבוב 0

 םכויהב 136. | הזה -- םכימיה לכ הזה 6.
 62. ךלמהו -- ךלמהו חבז תא המלש חבויו ( 66נתוק015 118 4 ץסז-

 רבד ,

 אל גטס :?0 109. רבו 2"

 ב ו נפט רבה

 15 35 גם1ו00 604015 6, גם ףטס 0(66ם6) 257.  ךלמהו -- ךלמהו
 המלש 96. = לכו -- לכ 36. | ומע לארשי -- לארשי םכעה 6.
 םכיחבוז 10,112, 12%, 240 ומע ,4- הוהי ינפל -

 הוהיל 93: 95: 1.
 63.רשא םכימלשה רשא 100. הבז 100,"2. | םכירשעו םכינש

 .₪ 109. | םכירשע רקב [טק.ג8 82. | םבינשו םכירשע -- םבכינש

 ירשעו 12%.  םכירשעו 680.  םכינשו -- םכיתשו 150.  ןאצ 4.
 האמו :78. | ףלא 2", 80. | הוה ,95. | 'נב 1.39 52

 112 -- תיב 4.
 64. תא 1%-- לא 680, קוס 136. | ךות ,80. | תיב , 2
 ו, 2 הלועה 21, 0, 6 93: 95,101, 100,112, ז0

 125,116,170,191,187, 223, 262,680. תאו 1" 9 4.

 יב 2"-- השע יכ 109. | תשוחנה 283 -- םכימלשה קזותגס 70.
 ןוסק 2: 70,112, 128; 154,172,174: קזגותס הלועה 21,700



 )ו 1%

 תאו זכלשורי תמוח תאו אולמה תאו ותיב תאו
 זכירצמ ךלמ הערפ :! רזג תאו ודגמ תאו רצח 6

 ינענכה תאו שאב הפרשיו רזג תא דכליו קדלע

 זרשא ותבל םיחלש קדנתיו. גרה ריעב בשיה =
 ןרח תיב תאו רזג תרא קדמלש ןביו 4 ::קדמלש ג7
 ;ץראב רבדמב רמ"ת תאו תלעב תאו !ןותחת 8

 תאו הדמלשל ויה רשא תונכסמה ירע לכ תאו 9

 המלש קשח תאו םכישרפה ירע תאו בכרה ירע

 ץרא ילכבו ןונבלבו םכלשוריב תונבל קשח רשא
 יתחה ירמאה ןמ רתונה שעה כ !ותלשממ 9

 : המה לארשי יינבמ :אל רשא יסוביהו יוחה יזרפה
 ןלכי אל רשא ץראב שכהירחא ורתונ רשא םכהינב 1

 דבע סמל קדמלש זכלעיו שכמירחהל לארשי ינב
 קדמלש :ןתנ אל לארשי ינבמו : הזה שוהה דע 2

 וישלשו ןירשו וידבעו המחלמה ישנא שכה יכ דבע
 לע רשא םכיבצנה ירש הלא ! וישרפו ובכר ירשו 3

 טכידרה :.תואמ שמחו שכישמח המלשל הדכאלמה
 התלע הערפ תב ךא : הכאלמב זכישעה שכעב 4

 תא הנב זא הל הנב רשא התיב לא דוד ריעמ
 קרנשב שסימעפ שלש קרמלש הלעהו |! צולמה 5

 קרוהיל קרנב רשא חבומה לע סכימלשו :זרולע

 . : תיבה .תא עכלשו הוהי ינפל רשא ותא ריטקהו
 תא רשא רבג ןויצעב קרמלש ךלמה קדשע ינאו 6

 6 יו

 614. - בשויה 92, 112,112, 144,174, 240, 246,203. - ףיעב =

 הב 4 =ביחולש 660 93,112,113,150: 154. 0 2030 614

 086 2. - ותבלא זֶלָג -- ותיבל

 17. ןרח ; 96 --ןורוח 30, 3, 112,159 070

 -- ןרוח 2, 4 21,115, 253; 2%7: 260,264: ץתומס 82 -- ןורח ג,

 23: 85, 112,158, 176, 187, 224: קננגס 4 ןתחת 7%

.220 

 18. תלעב תאו ,זוג -- לעב 171. | רמת -- רומדת 1
 150, 152, 158 תוגנפ. 227 הגז. 250 -- רדת 30 2 1

 249: 251, 253: 257,200, 270,271,262, 614, 659'ק : קזנמס

 , 202 -- רומת 1,187,195, 2633 קזומס 168---דומרת 112,240--

 דמרת 174, 176 תג. -- דמת 171. | רבדמב -- ד קוס ב
 19. תרנכסמה 102. | ראו 2"-- לכ תאו 1,154. תאו 4"--
 לכ תאו 154. | תאו 4%-- לכ תאו 223, 86, 80 150 9

 155158; 182, 228, 250, 601, 602 --- תג. 4. לכ 91.

 קשח 1% ₪ק.148 130 -- ק ;70.  םבילשוריב 96 -- םבלשורימ
 614. - ץרא --ירע 224.  ותלשממ -- ותכלממ 4.

 20. ןמ רתונה םכעה לכ < םכעה ןמ רתונה לכו 4.
 םכע 5. רתנה 4: 249; 253, 2%7, 260 ירומאה 263 --

 אירמאה ַז28.  יתיחה 174 -- יתחהו :%0. | יוירפהו 112 --'זרפהו

 23: 10: 85: 93: 96: 150, 158, 172, 182, 224, 240, 257, 1: קעוםוס

 154, 242 06 128 -- ךירפה 174. | יוחהו 3,182 -- יוחהא 4.

 יפביהו 70, 144, 150, 182 -- 'פוביה 174. - אול 30. | המה =
 םכה 1.

 21. ורתנ 4, 21, 67, 82, 86, 86, ף0,90,100,102,113,

280 ,264,270 ,200 ,267 ,252 :178 :174 .150..172 ,144 :139 

 לכו 6142 |

 20 3001.  םכהרהא 1:15.  רשא 2", 145. | םכמרחהל 9,
 םבלעו 4. דבוע 1, 2, ב, 112, 115, 226, 240, 251, 1:

 קז1וגס 1.

 22. ןתנ , 4. | דבע -- םבהב דבע 1. | וישילשו 1, 2.4, 1
102 ,100 ,9 :96 ,94 :93 ;90 :89 :82 :70 :67 :20 

 ז 44: 150: 154, 155,168, 173,174,176) 178, 182, 195, 224,

4 ,1 100 ,283 ,270 ,263 ,254 :23 ,252 ,251 ,249 ,240 

 ויפירסו 14

 23. הלאו סַּג. ירש -- ישאר 7.

 המלשל רשא 96. | הבאמחלמה .
 250. | םכידורה 112,154,158, 24

 24. אתיב 182. | תא הנב וא -- תיב לא .
 אלמה 4, 21, 0-

 25. שולש 3, 99,175, 210. | ?ירלע 4, 40, 96, 1259
 253, 260, 264 -- תרולוע 3, 112, 240 -- רלוע 6 החבזמה

 145. | הוהי - - - רישקהו 558 150. | רטקהו , 2

 1523; 202, 224, 226, 249, 253, 200, 271 . ותוא 153, 271 4.

 םכיבצינה 96. | רשא --
 המלשל -- המלשל רשא
 םכישועה זף0,158, 4

 תא הנב , 71.

 22 6 גל 1% 1 ומ 5.

 ורמשת ₪צלו ירחאמ םככינבו שתא ןובשת בוש

 םשכתכלהו םככינפל יתתנ רשא יתקח יתוצמ

 : שכהל כתיוחתשהו םכירחא שכיהלא םכתדבעו

 7 יתתנ רשא המדאה ינפ לעמ לארשי תא יתרכהו
 חלשא ימשל יתשדקה רשא ריבה תראו שהל
 יככב קדנינשלו ללשמל נארשי קריהו ינפ 'רעמ
 8 וילע רבע .לכ:ןוילע .היהי .הזה .תיבהו - | שכימעה

 ץראל הככ הוהי השע המ לע .ורמאו. קרשו םכשי
 9 תא ובזע רשא לע ורמאו : הזה תיבלו זראזה

 ץראמ םשכתבא תרא פצוה רשא םכהיהלא הוהי
 שכהל וחתשיו םשכירחא םכיהלאב וקיזחיו םכירצמ

 הערה לכ תא םכהילע הוהי איבה ןכ לע שכודבעיו
 10 רשא קדנש םכירשע הצקמ יהיו : תאזה
 תאו הוהי תיב תא זכיתבה ינש תא המלש הנב

 11 המלש תא תצשנ רצ ךלמ םכריח \ : ךלמה זריב
 זא וצפח לכל בהזבו םכישורב יצעבו םכיזרא יצעב
 ץראב ריע שירשע שפריחל- קדמלש ךלמה :ןתי
 ז2 שכירעה תא תוארל רצמ שכריח תצציו : ילילגה
 13 רמאיו |: ויניעב ורשי אלו קדמלש ול ןתנ רשא

 ארקיו יחא יל קרתתנ רשא הלאה םכירעה קדמ
 14 שכריח חלשיו : הזה סויה דע לובכ ץרא םנהל
 1% םמה בדו הזז '! בה 'רכָכ< םפירשענ תאמ .ךלמל
 הוה תיב תא תונבל המלש ךלמה הלעה רשא

 ו יש

 182, 187, 224, 240, 281, 212, 2%2,2%7, 4 4 664 -- ןבושת

 70, 249.  ירחאמ -- הוהָי ירחאמ 82. | אל 8%. | יתוקוח 158--
 יתוקח 23: 93.112: 155,174, 2%1 -- יתוקוחו 96 -- יתוקחו 2

 253: 7: 260, 264---'תתקדו 21, 150,182, 4 םבתכלהו , 9.

 םביהלא , 9.
 7. יתתנ -- לעמ יתתנ 224. תא 197. תיבה -- הזה תיבה 1.

 רךשא 5- הננשלו 24. םבימעה -- םביוגה 6.
 8. היחי -- היה רשא 6 לבל 4 רבוע 2

 200, 264. | םכושי 23; 03,112,174,283. | קרשיו 70,257, 0:
 קזווהס 2. רמאו 4. הוהי הככ < 6, ץראל -- ץראל

 ץראה 1.

 םכהיהלא -- םכהיהלא תא 130 -- םככיהלא
 197. ' תא 270 173. כתובה 2"

 174, 253, 200 4 וקזחיו 4, 21: 23, 5%: 86, 80, 90, 94 2

 פס 100, 114: 144,150, 154, 155, 168, 172, 178, 210, 225, 6

2 ,282 ,270 ,271 ,270 ,264 ,263 ,200 :2%7 ,252 ,249 ,242 ,227 

 294, 288 1, 400 1, 659 7. | ווחגרשיו 1, 2, 320 ₪ 5%

 246, 240, 250: 251: 253: 7 260, 264, 271 4, 14. 659 'ק ; קזנזס

 82, )4,112,128,168, 202. | בדבעי 3, 23, 10, 67, 85: 2

 ף6, 100, זס1, 14,130, 139, 144,154, 5 168, 17%, 178.

 251, 252, 20: 204, 271, 270, 280, 282, 284, 286 -- םבורבעו 1

 -- םבודבעיו תשיו 4. לכ

 10. הצקמ -- ה ; 93 -- ץקמ קזנתגס

 86 תהא 1%,

 זז. ךלמ 51 4.
.4 260 ,257 

 לפבו 5
 לולגה 3.

 12. רוצמ ף1,112,174,240, 250: קנותס 168. המלש ---ךלמה
 המלש 202, 224, 246 -- ךלמה 3. | וינעב 263 -- ויניעב ול 4.

 12,143. םכרעה -- (8) -- רשא

 13. רמאיו -- ול רמאיו 96. | תתנ 2: +4, ,ָ,,,%

 176,175, 182, 224, 253.27, 260, 264, 6ף0 2 --ןתנ 4

 שבכהל -- םכ \ 82 -- םכתא 182 -- [הל 6.
 ז 4. חלשיו -- ח 0.146. 128 -- ןתיו 4

 9. תרא זו" 6.

 םביתבה ינש תרא

 רו ו תםבישרב
 בהזבו , זז2. | לכל --לכ 00 -- לכו 1%0--
 זא , 227. ןתי קחתס ןתנ 202. | לילגה קונוס

 1%. הלעה --ה 2" גק.48 140, - המלש , 96. | 'תונבל
 שכלשוריב תונבל 174.  ותיב -- ךלמה תיב 96. | אלמה 1
 249 -- אולאמה 11%. | תמוח , 173 -- תמוח לכ 154. | םבילשורי
 96 תאו 45--ו 2, 22ף  קתמס 82. | רוצח 1, 2, 4, 23, 4
9 ,224 ,187 ,182 ,174 ,158 ,150 ,144 ,115,128 ,114 ,112 ,93 

 220, 240, 252, 253, 257, 260, 204, 264; קננמס 2. | תיראו

 96. - ןקדיגמ 93: 150, 267, 260 4

 16. םכירצמ ; 174. = ודכלי 187. | רזג -- ןורוח תיב תאו רזג



62.95 3. 

 לע ךתתל ןב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי 9
 טפלעל ללארשי תרא ?קדוה' תבהאב לארשי אסכ

 ךלמל ןתתו : הקדצו טפשמ תושעל ךלמל ךמישיו 0
 דאמ קדברה וכימשבו בהז רככ שכירשעו קדאמ
 רשא ברל דוע אוהה שכשבכ אב אל הרקי ןבאו

 ינא םכגו +! חרמלש ךלמל קבש זרכלמ ץדנתנ ג1

 יצע ריפאמ איבה ריפואמ בהז אשנ רשא ריח
 ךלמה שעיו = ! הרקי ןבאו דאמ הברה םםיגמלא 2

 זריבלו קדוהי זריבל דעסמ זכיגמלאה יצע תזרא
 יצע ןכ אב אל זכירשל םכילבנו ץרורנכו ךלמה

 ךלמהו = ! קדזה שכויה דע קדארנ לו םיגמלא 1
 רשא קרצפח לכ תא אבש זרכלמל ןתנ קדמלש
 קרמלש ךלמה דיכ הל ןתנ רשא דבלמ ;קרלאש

 יהיו ! קדידבעו פשה ההצראל ךלתו ןפתו 4
 שש תחא הנשב המלשל אב רשא בהזה לקשמ

 טכירתה ישנאמ דבל : בהז רככ ששו םכישש תואמ 5
 ; ץראה תוחפו ברעה יכלמ לכו שילכרה רחפמו

 שש טוחש בהז הנצ שיתאמ המלש ךלמה שעיו 6
 תואמ שלשו :תחאה הנצה לע הלעי בהז תואמ זל

 לכע הלעי בהז םכינמ תרשלש טוחש בהז םכינגמ

 ! ןונבלה רעי קריב ךלמה כנתיו זרחאה ןגמה

 : ופומ בהז והפציו לודג ןש תצסכ ךלמה שעיו 8
 וירחאמ הסכל רוגע שארו קדסכל זרולעמ שש ג

 (0 ג. ן' א 3 6 21

 27 חלשיו + םודא ץראב ףוס שכי תפש לע תוליא
 זכיה יעדי זרוינא ישנא וידבע עזרא ינאב ריח
 28 שכשמ וחקיו הריפוא ואביו |: הדמלש ידבע סשכע
 ךלמה לא ואביו רככ שכירשעו תואמ עברא בהז
 ! הרמלש

0 0 

 ז .הוהי כשל המלש עמש תא תעמש אבש תכלמו
 2 לריחב קדמלשורי אבתו |: תודיחב ותסנל אבתו
 דאמ בר בהזו םפימשב םכיאשנ םכילמג דאמ דבכ

 תא וילא רבדתו קדמלש לא אבתו קדרקי ןבאו
 3 תא המלש הל דגיו .: הבבל שע היה רשא לפ
 רשא ךלמה ןמ םכלענ רבד היה אל הירבד לכ
 4 תמכח לכ תא אבש תכלמ ארתו : הל דיגה אל
 % בשומו ונחלש לכאמו ! הנב רשא תיבהו המלש
 ותלעו ויקשמו טכהישבלמו ויתרשמ דמעמו וידבע
 :חור דוע הב היה אלו קדוהי תיב קדלעי רשא
 6 יתעמש רשא רבדה היה תמא ךלמה לא רמאתו
 7 יתנמאה הלו !  ךתמכח לעו ךירבד לע יצראב
 אל הנהו יניע הניארתו יתאב רשא דע טכירבדל
 העומשה ללא בוטו המכח תפסוה יצחה יל דגה
 8 הלא ךידבע ירשא ךישנא ירשא !יתעמש רשא
 ; ךתמכח תרא סכיעמשה דימת ךינפל שכידמעה

 ב פז ₪ עס 0 א.

 8. ךישנא ירשאו ךידבע ירשא < ירשא 2" -- ירשאו 4
 70, 150, 182, 240, 253, 257, 260, 264 ; 10עצז6 4. הלא -ה ,

 דימת ךינפל םכידמעה , 93. = םבידמועה 112,154, 178, 187, 0.
 םביעמושה 1. תא ,ג 5 14 ךיתמכה 1: 3. 2242

 9. תתל 4 תבחאב קעומס הבהאב 0. ת-בלועל 1: 0
 לטו 03,102, 2, בד 171,106 %- 240.

 253, 257, 200, 204 ; 10:56 4 ךמשיו 23, 30. 85:

 154,168, 262, 270, 100 1. ךלמל -- ךלמה 7

 10. ךלמֶל - ךקמה לא 195. | בהז רכב םכירשעו טק. 146 2.
 ןירשעו :82. | םכימשבו -- ומשבו 1. אלו 86,1%0,182. אב

 -- דוע אב ך0 -- 06 היה 176. | םבישובכ 1%0, 257, 0

 םבשובב 21, 89:92: 253; 204, 283 -- םםשבב ו דוע , 4.
 בורל 7.

 זז. אשנ --ןתנ 250. | ריפאמ 86,101, 175. 270, 287, 28817.
 איבה -- יבה (טק. 24. 4. | ריפואמ 1, 2, 3, 4, 219 23, 10, 0 0

74 ,+ +93 

2 ,280 ,271 ,264 ,260 ,23 ,240 ,224 ,210 ,187 ,176,182 :175 

 282, 284, 286, 6ף9 1, 664; קזומוס 82,128 -- , 71. םכינמלא

 ₪ כימגלא (סע06 204 --- םכיגומלא 3, 96 6 -- 2
 -- םביגימלא 171 -- םכיגמלאה 1. | | דאמ הברה ,

 12. ךלמה 1" קתומס ךאלמה 4. | םכינומלאה 9 0 0.

 ךלמה 2%-- הוהי קס. | תרנכו 4, 21,101, 11%, 17%, 105, 249, 2
 270 -- תורונכו 93, 112, 144, 174, 176, 240 ; קנווס 168 -- תרוניכו

 7ס -- תרונכו 96, 150,155,187. | אלו ףסַּב- | 'צע -- השע 4.
 םכיגומלא 3, 158 -- םכיגמלאה 96 -- מ קנס ג 150. | אלו קוו םס

23 

 אל 1. דוע ז.

 5 רני, דיכ -- דיב 89, 19%: 253, 260 ; קזותוס 3 ;

 106 4 ךלתו -- ו ₪ע. 8. 2. איה , 182 -- אוה

 1: אבי, 497. ראמ 4 םכיששו 6 70, 3, 100, סו,

145, 150 154, 155: 202, 224, 226, 263, 267, 260, 264, +. 

 15. םכירתה , 70, 240 -- ברע םכירתה 224.  רחפמו --רהבמו

 187 -- ארחסמו 130. = םכילכרה , 3 -- םכילכורה 112 --ר קזוחוס

 ל ספ.  יכלמ לכו -- יכלמו ג. | יכלמ , גז
 16. המלש , 30. | םכיתאמ , 82. | תואמ ,-

 הלעו "לע 149. | דחאה 6.
 16,17. לע -- (10) - - הנצה ,ז

 17. םכיניגמ 30, 70, 89, 93, 150, 240. בהז 1"--לע הלעי בהז
 א. | בהז םכינמ תשלש , 4. | תשלשו 96,173.  שכינמ ---

 םכינגמ 253 -- םכניגמ [סז6 90 -- ] קזומס 1 לעי 4.

 דחאה 154, 2%0, 271, 282, 1. ךלמה , - תריבב

 ןונבלב 7%.

 18. ןש אסב - אסכ ןבש 4

 זפואכ

 הלעי , 253 -

 אסכ , 19%. ןש ;וק4,6ו4

 26, השע -- ה ,זנף.  ךלמה ,ז.  המלש ,2
 072. 240. תא ,182-- לא 6 5- תוליא -- תלא 1

 קזנתס 82 --- ' ב 1, 2: 21, 23: 30 3 80, 90 5 99, 101, 29

 אס 44, קס, 68,172, ז7ב, 178 210, 227, 262, 257,260 4

249 ,242 ,187 ,102 ,96 :93 :4 \ ! -- 1' 100 ,1 288 ,262 ,271 .264 
 +- ןוליא קזנס 0.

 27. ז"רוינא ישנא , 2. ישנא קזנתגס וישנא 42 *עדוי 29

7 ,240 ,240 ,224 ,176,182 ,172 ,154 - 2:1 :70 

 260, 204: קצותנס 168 +0ע06 4

 28. ואיבי :73. | הריפא ז,144,140, 172, 174, 187, 262: 72

 260, 264 -- הרפוא ף6, 107866 128 -- הדיפוא 155 -- הר

 לול קיו 8. רככ -- בהז רככ 1. ואיביו 1, 2: 4. 222 72%

 86,93.1123,115: 140, 150, 173: 224: 253, 260, 264, 614: קצותנס

.22 

 02. - ןיצעב 6

 1. הבש ף6. | תעמש -- תעמוש 112 -- תעבש 173 -- ש 2
 135 4.  םכשל -- ל קומס ב +6 וב דג -- ל , 490.  אובתו 1.
 ותוסנל 1,237, 1 2 1 16 [רדיהב 30 2

 או 0: 272: 253: 257, 200. 4.

 (הבתו ג,קס. - המילשורי 2כ 40, 80, 03, 112, 113, 0
 108, 22%, 2%0, 2%2, 253, 2ף7, 200, 204, 282, 614 ; (016 128--

 םכלשורי 21 -- מ קננמס םכ 9.  םבילומג 96.  דאמ בר -- ברל
 102.  אובתו 210, קזומס 4 המלש -- המלש ךלמה 5%

64 ,100 ,4 28 ,4 271 ,264 ,260 ,257 :253 ,260 :240 4 ,187 

 -- ₪ז2.406. ךלמה ף3,145,182. - היבבל 24. ,
 2. אל 1%-- אלו 100,102,182. | היה 58 ף3. | םבלענ -

| | 7 
 ₪. אבש 182 -- הבש 06. לכ, 5094, 96, 145. | המלש

 -- המלש ךלמה 4.  הנב -- השע 6.
 =. ונהלוש ף50:,6. | בשמו 154. - ויתרשמ --' \ 3: 23 7%
 82, 90: 90: 94: 06, ף, 100, 101, 1390, 144, 155: 1559 2 6

.1 ,271 ,263 ,254 ,253 ,251 ,20 ,246 ,242 ,210 ,178 
 שבהישבלמו -- םכה , 101,195 -- * ; 70 -- םכהישובלמו 0 6

 1ו2,דזכ, דד, 0 0 16 95 224, 240, 246,

 . ותלועו 92, 112,116, 240, 1:

 6. ךלמה --המלש 242. היה 58 70.  יצראב , 253 -- ךצראב
 70, קזזתס ף6 -- ינזאב 30. | ךירבד לע -- ךלע 253

 ךרבד 1. ךיתמכה 1, 4, 93, 115, 1589. 4.
 7. הנארתו 115,140, 224, 250, 253, 257, 260; 264. = *1יע 4.
 הנהו -- הנהו א דע - דגה 7.145 3 -- דגוה 7 22

 150, 240, 253, 257, 260. | יל -- הל 96. | תפסה 2
 .יתפסוה 11% -- אתפפוה 3 -- התפסה 150. | לא ,;128 -- לע

 934 190, 173: 225; 257: 200, 14. העמשה 139, 4



 סאפ 2

 סופו ףסכ תרואמ ששב טכירצממ הבכרמ אצתו
 יכלמלו שפיתחה יכלמ "לכל ןכו האמו טכישמחב
 : ואצ' סכדיב םכרא

+) 
/ 

 תב תאו תובר תוירכנ שכישנ בהא המלש ךלמהו ג

 ! תיתח תינדצ תימדא תוינומע תויבאומ הדערפ
 אל ירארשי ינב לא קדוה' רמא רשא וכיוגה ןמ : 2

 זרא וטי ןכא םפכב ואבי צל שהו שכהב ואבת

 ! הבהאל המלש קבד שכהב םכהיהלא ירחא םכבבל
 שלש םכישגליפו תואמ עבש תורש םכישנ ול יהיו

 זרנקז תרעל יהיו .: ובל זרא וישנ וטיו זרואמ | 4
 עכירחא םכיהלא ירחא ובבל תא וטה וישנ המלש
 דיוד בבלכ ויהלא הוהי שכע שלש ובבל היה אלו

 םכינדצ יהלא תרתשע ירחא המלש ךליו : ויבא =
 ערה המלש שעיו | + שינמע ץקש שככלמ ירחאו 6

 ! ויבא דודכ זדוהי ירחא אלמ אלו קדוהי יניעב
 רהב באומ ץקש שומכל קדמב קדמלש הנבי זא ל

 ! ןומע ינב ץקש ךלמלו טכלשורי ינפ "לע רשא

 תוחבזמו תוריטקמ תוירכנה וישנ לכל קרשע ןכו 8

2 

3% 5 5 5% 64 24 

 תוירא שינשו תבשה םכוקמ לא הומו הזמ תדיו
 20 םידמע טכיירא רשע זכינשו : תודיה לצא שכידמע
 ןכ השענ אל הזמו הזמ תרולעמה שש לע שכש
 21 המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו |: זרוכלממ "רכבל
 ץא רוגס בהז ןונבלה רעי ריב ילכ .ללכו .בהז
 22 ינא יכ +: המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ

 שלשל תחא שריח ינא שע כיב ךלמל שישרת
 ףסכו בהז ראשנ שישרת ינא תובת פינש
 21 המלש ךלמה *רדגיו :  שפייכתו םכיפקו פיבהנש
 24 ץראה לכו : הרמכחלו רשעל ץראה יכלמ *רכמ
 רשא ותמכח תא עמשל המלש ינפ תא טכישקבמ
 2% ותחנמ שיא םכיאיבמ המהו + ובלב שיהלא ןתנ
 זכיסוס סכימשבו קשנו תומלשו בהז ילכו ףסכ ילכ
 26 בכר המלש ףסאיו : קדנשב הנש רבד םכידרפו

 וכינשו בכר תואמ עבראו ףלא ול יהיו םכישרפו
 ךלמה זכעו בכרה ירעב שחניו םפישרפ ףלא רשע
 27 סכלשוריב ףפכה זרא ךלמה ןתיו !  םכלשוריב
 הלפשב רשא וסכימקשפ ןתנ פיזראה תאו םשינבאכ

 28 סכירצממ קרמלשל רשא וכיפופה אצומו : ברל
 20 הלעתו !ריחמב הוקמ וחקי ךלמה ירחפ הוקמו

 ש ה, זך ₪ יס 6 יה

 140, 2 172,105: קזומס 99 -- יכלמ לבל 2 -- יבלמ לכו

 22% -- ל טק. 28. 110 -- 7 1טק. 4 2, םכדי

 ואיצוי 1, 2, 23, 8%, 80, 93: 96,112, 115,140,158,174,182,24ס)

 252, 257, 260, 263, 264 -- \אצוי 155, (0ז86 128 -- ואיצי 4, 6

----- 28 ,282 ,270 ,271 ,250 ,187 ,178 ,175 ,168 ,114 :113 :99 

 ןאיצויי

 1. תירכנ 4,70,154. | תובר ,זסנ --ו , 252. | תרריבאומ

 114,172,173,187) 277, 306, 659 2 -- תויבאופ 4
 1 40, 178, 287, 288 '1 -- תיבאמ 2, 82, 102,128,1%4,

 ז רינמע 21, 82, 0,102, 128,154,172,173,187, 227, 240,

 263 -- תתוינמע 2, 4, 23: 67: 86, 80, 94, 96: 90, 100, 2

 113,115,130,144,140,168,178.1פ5, 220, 228, 2%2, 261, 7

200 ,'[' 287,288 ,286 ,2833 ,282 ,270 .277 ,271 ,270 ,264 ,260 

 659 2 -- תינומע 225, 614. = רימודא 842

 257, 260, 264, 664 -- !רימודא לס -- תדרוימדא 1, 3: 89 6
;00 ,253 ,260 ,246 ,242 ,240 ,220 ,174:175.176,178,210 .149 

 קוותס :40. | תינדצ , 76 -- תוינוריצ 146 -- תינודיצ 93 -- תוינדיצ

 89,115, 224, 664-- תוינדצ 1,112,114, 130,140, 6

 182, 210, 226, 240, 246, 263, 264, תיתיח 155 -- תויתח

6 ,224 ,182,187 ,176 ,174 ,158 ,140 ,115 ,89,112 ,10 ,22 10 

 240, 246, 253, 257, 260, 204, 400, 614 ; קונפנס 4

 2. ואובת 89 -- ואיבת 7ס -- ואבי 23. | אל 2" קנבס 2155 4.

 ואבי -- י ק.146 2.  תא--- לא 250.  ירחאו 1:5.  .םכהוהלא
 -- * \ 260 -- םבירחא םביהלא 224. | הבהאמל 1.

 3. ול ₪00.14: 89. | רואמ שלש םכישנליפו , 99. | םבישגלפו
1: 2: 4: 89: 56: 89, 03, 100, 114, 130, 144, 150.54, 2 

175: 178,187, 195, 210, 224, 240, 21, 262, 2%, 27, 260 1 

 264, 271, ןסס -- םב ,101. | | תא | 224 -- לא 2%0. | בבל
4 ,90,158 ,20 

 4." הדי, ריוד בבלכ -- דודכ 70 - בבלב

 דיוד טע. עמ 102,119 --' \ 12 4, 30, 82, 85, 86, 80, 3, 6, 101,
,210 ,202 ,178 1 168 , 11 

.4 10116 ; 286 ,204 ,260 ,2%7 ,22 ,227 ,226 

 5. תרותשע 8,112, 283 -- תורתשע 93, 253 : קזנוס 0 +

 םכינודיצ 0, 150, 158, 174, 182,195 -- םכינריצ 2, 70, 89,960, 2

 2 178, 0% 249: 7 200) 204 400 --- םינודצ 99

 ירחאו -- יהלאו 6. םכוכלמ סב, 112, 283-  ץוש 2
 זול. 2 םיכינומע 82: 93: 112, 114, 117, 198,174, 4%

 252: 261: קזותס 154 -- םכינומע ינב 6.

 6. דיודכ 4,96 -- דודב - ויבא , 71.

 7. שמבל 86.  ץוקשש 2 2 10 3 270 2

 באמ 70. | םםלשורי ₪7. 146. 2 -- םכילשורי 96. | ךלומלו 2

 174, 2%3, 281 -- םככלמלו 1% ץוקש 2 6 ַז 4 1

 154: 240, 21: 253, 257, ינכ ,4

 8. וישנ לכל , 2. | וישנ --.םבישנה -
 -- תוירבונה 70 - תירכנ 4. = תוריטקמו תוחבזמ < 6.

 תירכנה 4

 תוריטקמ

 ןתנ , 197. | םבימקשב --םבימקשב

 19. ששו וסז, קנס הפכל 1%-- אסכל ז, 4, 30,
2000 7 ,2490 ,96,113:150:158,174,202,221,228,240 ,93 

 664 -- ה (טק. 785 2, 0-4 לבע 222: 23: 10. 02,
4 .154,155 ,150 ,144 .130 ,114 ,101,113 ,99 :96 ,94 ,80 ,86 
.3 ,282 ,264 ,252 ,240 ,229 ,22% ,210 ,15 ,182 ,175 ,174 ,168 
 הסכל 25--אסכל 1, 10,70, 03, 150, 155, 224, 22%, 240 7
 260, 664 -- ה ק.ז48 2, 2,128,130. רודי) ז, 30, 59, 2

 6, 10ז, 112, 114, 115,150 זו 9 הל 2257

 664 : קונוס ז 54: 1066 140. | הזמו , 168. | םבינשו 5 ץ
 תודיה - - תוירא , 187. | תירא 2%1 -- םכ"רא 182. = םכידמוע

 701 2 קעומס [הרדיה 1, 4
 20. םביירא טק. 186. 110 -- םכירא 70, 128, 182 -- רוירא

 קזומס 174 -- םזרא 7 200 ; םטת6 1. =בידמע +6
 8 2 -- םבידמוע 70,112, 280. | לע , 0. | אלו 2. תובלמ
 9 --- ז-ופלממה 1 2 93, 96, 150 159: 42 - 202, 2

299, 601, 4. 

 21. הקשמ -- תיב הקשמ 4.

 רוגס \ 174. אל \ 4, 30 95, 96, 128, 60 5.

 ל / 6 15+

 22. םבריח רחא < 4. כהה 2 = כה[ שישה מ 4

 ב2 פברה 165 130. - אבת דו, ל, 10, 708202. 00,

2 :240 ,246 0 ,224 ,187 ,182 ,174 ,158 ,54 1 1% 

 253, 260, 264.  ינא 4%-- ינאו 89. | תואשונ 96 -- תאשונ 89 --

 תואשנ 10 -- יאשנ קוס . ףסכו בהז טק. 74 4
 ביפקו , 187 -- םביפוקו 4 99 ,,,,,, 52

 158,182, 240, 246, 240: םבייכותו 93, 112, 158, 240 --

 שכיכותו 156 -- םכיכתו 1, 30,115,174, 271, 282, 2

 23. רשועל ָסָג, 257, 260, 264 -- רושעל 4.

 24. ררא 2", 96. | םביהלאה 82, 3,145, 172, 253, 257, 4.

 ובילב לס.
 2%. המהו -- המהו ןוניאו 150. | םכיאבמ 55, 94, 90, 100,

 168,105,175, 227, 26, 271, 282, 700. י שיא -- תא 1
 ילכו --י ,2- תומלשו קצוגגס 55 3 -- תמלשו 114,174; קעותוס

 128 -- תולמשו 40, 70, 03,115, 150, 154, 168, 225, 4

 םכימסבו 1. םביסס 70 -- םביסוסמו 4: הנשב -- ב 4.

.6 .14 

 26. המלש , 21. | ףלא 1"-- לא 1.
 עבראו -- עבשו 03, 158;14%, 224 םטמס 250. | םכר , 4

 במטה 194. - ₪כע 253, 257, ילשוריב 70, 6.
 27. ךלמה -- המלש ףָג. | תרא , 224. | םבילשוריב .

 םבינבאכ קזותוס םכינבאב ףפ-

 70, 90 : קעותס ף ; 10766 4.

.204 

 28. אצומה 187.  ירחוס 80, 112, 1%8, 240, 2%3. 207, 260 4.
 הוקמ ל" , 172. | יחמב 0.

 20. הבכרמאה 1%4. | םםירצמב
 שכשמהב 99. - האמ :פ0. לכ 4.

 ברו זי טס בלב
 המואמל , 113 -

 ףלא - - - - עפראו ,1

 'בורל 93, 174: 253, 217, 0

 ששב 182. | ףסכ 4.

 יכלמלו -- יבלמו 70



6 1 2% 

 ךותב סנפחת והלמגתו ונב תבנג זרא םינפחת
 ! הערפ ינב ךותב הערפ תיב תבנג יהיו הערפ תיב

 יכו ויתבא שע דוד בכש יכ םכירצמב עמש דדהו 1

 ינחלש הערפ לא דדה רמאיו אבצה רש באוי תמ
 התא המ יכ הערפ ול רמאיו + יצרא לא ךלאו 2

 רמאיו ךצרא לא תרכלל שקבמ ךנהו ימע רפח
 ןטש ול םיהלא שקו :ינחלשה חלש יכ תל 3

 ךלמ רזעדדה תאמ חרב רשא עדילא ןב ןוור תא

 דודג רש יהיו םכישנא וילע ץבקיו +: וינדא הבוצ 4

 וכלמו הב ובשיו קשמד וכליו שכתא דוד גרהב
 תאו המלש ימי לכ לארשיל ןטש יהיו : קשמדב 5

 ילע ךלמיו ללארשיב ץקיו דדה רשא קדערה
 הדרצה ןמ יתרפא טבנ ןב םשעבריו ! ץכרא 06

 קרמלשל דבע קדנמלא השא קדעורצ ומא זשכשו
 ךלמב די שפירה רשא רבדה הזו : ךלמב די םכריו 7

 דוד ריע ץרפ תא רגס אולמה תא הנב קדמלש
 תא המלש אריו ליח רובג שעברי שיאהו |: ויבא 8

 לבס לכל ותא דקפיו אוה הכאלמ השע יכ רענה
 תנצ םשכעברו תשהה רעב יהיו ! ףסוי זריב 20

 ךרדב איבנה ינלישה היחא ותא אצמיו םלשורימ

 קכדבל םשכהינשו קדשדח קרמלשב ;רסכתמ אוהו

 רשא קדשדחה המלשב היחא שפתיו : קרדשב 0

 .1 . 0( [. ו

 :פ ובבל הטנ יכ המלשב הוהי ףנאתיו : ןהיהלאל
 ! כימעפ וילא הארנה לארשי יהלא קדוהי שכעמ
 :0 ירחא תרכל יתלבל ;דזה רבדה 'לע וילא הדוצו
 ! הוהי הוצ רשא תא רמש אלו םירחא םיהלא
 :1 ךמע זראז קדתיה רשא ןעי המלשל הוהי רמאיו
 ערק ךילע יתיוצ רשא יתקחו יתירב 'תרמש אלו
 ! ךדבעל קריתתנו ךילעמ קדפלממה .זרא .ערקא
 12 ךנב דימ ךיבא דוד ןעמל הנשעא אל ךימיב ךא
 14 טבש ערקא אל הכלממה לכ תא קר : הנערקא
 זכלשורי ןעמלו ידבע דוד ןעמל ךנבל ןתא דחא
 14 :תרא הדמלשל ןטש ;דוהי שכקיו + יתרחב רשא
 1% יהו + םודאב .תווה ךלמה ערזמ ימדאה דדה
 תצבצה רש באו תולעב סכודא תא דוד [רויהב
 16 :תשש יכ : םכודאב רכז לכ ךיו כיללחה תא רבקל
 לכ תירכה דע לארשי לכו באוי שכש בשי שכישדח
 17 זכיימדא םכישנאו אוה דדא זחרביו : םכודאב רכז
 : ןטק רענ דדהו םכירצמ אובל ותא ויבא ידבעמ
 18 שפמע סישנא וחקיו ןראפ ואביו ןידממ ומקיו
 ןתיו סכירצמ ךלמ הערפ לא סכירצמ ואביו ןראפמ
 19 תוצמו ! ול ןתנ ץראו ול רמא זפחלו זריב ול
 תוחא תא השא ול ןתיו דאמ הערפ יניעב ןח דדה
 20 תוחא ול דלתו : הריבגה סינפחת תוחא ותשא

 קם ו ית ה" ים סויי ויס יבמ

- 2 .00,136 ₪ -- 270 ,264 ,260 ,249 ,246 ,240 ,202 ,187 ,182 

 סחנפחת 4. 1 רבונג 21, 70 86, ,,,,,,, 2

 253: 257: 260, 264. | ונב <-ותב 253,260 -- ונ (טע. 4 54
 הלמגתו 2- סינפחת 3. 23: 40, 90,155, 176, 198, 210 2

 286, 664: קוגמס 82,174 -- סחנפחת 96 -- קהנפהת קנווס 1-
 תיב 1%-- נב 23,154,182, 271 , 281 4. | הערפ - - יהיו , 6.

 יהיו 90. = תבונג 21, 70, ף3, 112,115, 150, 253, 27, 4.

 תיב 2%-- תיבב 210. | ינב -- תיב ₪.

 21. עמש םכירצמב ₪ 150. דוד , 4 ויתובא 187,

 כ ףרה -- רדה 21,174. 246, 7- ךלאו 6
 הכלאו 6.

 22. התא רפה < 1: התא == ה ךנהו - ו . 93 -

 קצותס 85. אל --ול 12 2 23, 7% 195, 02
 225, 226 ; קנס ינחלשת - - - רמאיו , 4. ְ

 2 םכיהלא ול < 1 1 2200 ל 99.  ןטש , 172 --- קנס

 ןטשל 154--ןוטש 14%.  עדילא--ד קמפ ע 2. רזע ררה ו
 -- רזערדה 1: 4, 85, 93, 1129, 5, 7 00

 246, 249, 250, 257, 260, 263, 270, 664 ; סוס ףס -- רֶזָע דדה

 155,168 ; קוס 130. | ךלמ --ןב 94. | הבוצ -- ו 42
 182 -- אבוצ 85,172,195. 2%7. | וינודא 224, 246 -- וינדאו 71.

 24. ץובקיו 174. | גורהב 21, 93,150,1%8,172, 249..  םםתוא

 90, ,71 קשמדמ ז. הב -- םשש 7%

 253, 260. | ובילמיו 158, 187, 2%3, 27, 4.

 2%. יהיו -- ו , 202.  לארשיל -- לארשיל המלשל 14%. | תאו --
 ל דדה -- דדה תא 96,145, 158,228 -- רדה 174,

 ךולמיו 4. םכרא -- םכודא 3, קזווחס 0.

 26. הדרצה -- הררצה 178 -- ד קוס ה 168 -- צ טק. ג
 ג1ו5. | העורצ -- ו \ 224 -- הכעמ השא 51+ -

 27. ודי ז.  ךלמל סַּנ:  אולמה -- ו , 4-- אולמה תיב
 רגסו 6 ריע , ץס, 6.

 28. םכעוברי ץזותוס 4 רוביג לס -- רבג 113 -- רובנ שיא

 149.  השוע 4 אוה -- איה 172 -- ןתיו אוה 182 -- ה

 נק. 84. 2. ותוא 4.
 20. אוהה 2, ,,,7% 261, 4. שכילשורימ 2

 6. ינלשה 2, 1, 30, 70 52, ,,+,ָ,,

 7 3 226, 246, 32 287, 360, 56 -- יגולישה

 112,1ףס -- ינולשה + המלשב < הלמשב 4

 םכינשו 4

 20: המלשב -: ו שדח , 174 -- 28 2

 20. שופתיו 267,260, 264. אאא היחא ן- המלשב < הלמשב

 101,154. השדה 1:54. וילע רשא , 30,168. | םכינשל
23 ,220 ,220 ,224 ,202 ,182 ,9 1 , ,90 :93 ,80 

 257, 260, 400, 614, 063 1: תטגס 7.

 7 235, ,ץָ,,, 22 187 - ו , לס -- ורי טק.
 צג 113.  ןהיהלאל -- * , 70 -- םכהיהלאל 2 --- ךיהלאל (סנצפ

 9. ףנאתיו טק. 128 112 --נ ,187.  המלשל 70, 60. ובבל
 -- ובבל תא 6-

 10. וילא -- י קוס ו 99 -- %לע 154, םטתס 202. | רבדה --
 רבדה הארנח 6- םכיהלא ירחא , 182.  והוצ 2%2, 257, 260
 יתירב תא 96,176. | יתוקוחו 263 -- יתוקחו 158, 253, 257 : 6 11. המלשל -- המלש לא 150, 4. אל 129,160. יתירב -

 11.  עורסק 4 283. תא ,7ס. | ךילע
 ךירבעל קתס 5.

 12. ךמיב 251,257. אל ;150. | הנישעא 2. ןעמל ---
 דוד 0. ג. 102 -- 717 42-

 דימו 2

 ךנבל ןתא'\ 96. = ךנבל -- ינבל 3.
 ידבע ₪. 146. ףס -- ידבע ךיבא 6.

 רובעב 253: 257, 6.
 ךיבא -- ידבע 5.
 11. תרא , %

 ןעמלו ידבע דוד , 21-
 םבילשורי 96-

 14. ןמש -- טס 154.  דדה --רדה 246,270. | 'מודאה
 ךלמה 96 הבולמה 39. = םכודאב -- םכודאמ 9. חָב,112 154: 182, 210, 224 240, 246, 253 -- ימראה 174.
 1. םכודא תא -- םכודאב 82, 86,153 [סצוס 155 : םטתס
 תלעב 30 -- תולעכ 7. בובקל 92,135. 2540 תא 2

 שביללחה ק.1465 3 -- םםילחה 1
 16. 00. , 21,96. | תרשש -- השש %. דע , 4

 םכדאב -
 17. דדא ;96--דדה 79 260 ; גטס 614--רדא 42
 246, 663 : 016 90 -- א (טק.ג4: 11%. םכישנאהו 252 --וישנאו
 220, קזגזוס 115 -- םכ נק. 24 - םבימדא 70: 93: 94 4
 --- םביימודא 112, 139, 251, 257; 264 3: קוותוס 172 -- םבימודא 1
 40 150, 158, 182, 240 2 260. | ויבא -- !יבא דוד 70, 145 -

 דוד 154, 271 4 -- ויבאא 3. אבל 2, 40, 70, 82,
4 ,2600 :7 :251 ,249 ,240 ,240 ,226 :195 :187 ,174 

 ;בירצמ קנס םכירצמב 3 -- המירצמ 154. | דדהו = דדאו 2
 -- רדהו 82. 174, 105- רענ \ 240- ןוטסק 4 6%

 18. ומוקיו 2: 30. 174, 240: 253 79 200, 4 ןראפ ---
 ןראפב 224.  תריב קוגוס םכימ ול 2", 150 -- טק

 174 ץראו -- ו . 182 -- םכחלו קונוס 0.
 19. אצמיו -- ןתיו 953. | דדה -- רדה 4 246. | השא , 4.
 תא , 93. | תוחא ותשא תוחא [0ק.:86 150.  תוחא 2" 178--
 תוחאא 3. םינפחת -- תבונג חרא סנפחת 119 -- סחנפחת 6
1 37 75 4 89 70 ,1 '-- 
 202, 210, 224, 240, 246. 249: 7% 2630 270 -- סהנפהת קזותס

 149 -- כ ק. 4. 2.
 19, 20. תוחא - - הריבגה , 1.

 20. סינפחת ---י , 70, 59 + 4 1, 2
 ל



] 
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 טכעברי שםקיו שעברי תא תימהל קדמלש שקביו 0

 יהיו םכירצמ ךלמ קשיש לא םשירצמ חרביו
 קרמלש ירבד לתיו 4! המלש זרומ דע םכירצמב 1

 לע םכיבתכ שה אולה ותמכחו השע רשא לכו
 קרמלש ךלמ רשא וכימיהו + המלש ירבד רפס 92
 בכשיו : הנש טכיעברא לארשי לכ לע םכלשוריב 3

 ךלטיו ויבא דוד ריעב רבקיו ויתבא שכע קרמלש

 : ויתחת ונב םשכעבהר

6 

 ללארשי "לכ צב םככש יכ ספכש םכעבחר ךליו

 אוהו טבנ ןב שברי עמשכ יהיו : ותא ךילמחל 2

 בשיו ךלמה המלש ינפמ חרב רשא םכירצמב ונדוע

 םכעברי ואביו ול וארקיו וחלשיו : םכירצמב םעברי 3

 : רמאל שכעבחר ללא ורבדיו ללארשי להק לכו

 תדבעמ לקה התע התאו ונלע תא השקה ךיבא 4

 : ךדבענו ונילע ןתנ רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא

 ילא וובושו םכימי קרשלש דע וכל םכהילא רמאיו

 כינקזה תא שעבחר ךלמה ץעויו :  שעה וכליו

 יח ותיהב ויבא המלש ינפ תא ושכידמע ויה רשא

 הזה שפעה תא בישהל םכיצעונ שכתא ךיא רמאל

 דבע היהת םשויה שא רמאל וילא רבדיו :רבד 7

0 

 50 10 א 4.

 39. הנעאו -- הנעו 154 תגעַפ. -- א טק, 46 4.
 ידבע 4. אל , 1714.

 40. שקביו -- םכקיו 2: םכעְּברי 1"-- םכעברי דוד 6.

 םכעברי םכקיו , 264. | קשש 8% -- אשיש .
 41. רתיו -- רתיו המלש ךֶלמ רשא םכימיהו 21. | רשא ,%

 174. | ותמכחו \ 252 -- ותמכחמ 197. | אלה 1, 2: 4, 21,

,262 26,,, ,54 .114.115:150 :85.91 :82 

 257, 260, 26: 264, 270 קוגתס 113.  םכיבותכ 12 46

 70 6 92: 00,דס2,1ול,דות 130 זו 187, 224, 0

 253: 257, 260, 204 קתותס 82.  ירבד 27"--י ,4 2
 42. 0. , 86. | ךלמ -- דלמ 257:  המלש -- המלש לע 1

 םבלשוריב , 14% -- םבילשוריב 96,115. | לארשי לב לע 7
 תל לב 6

 42. ויתובא 210; 4

 דוד . + -

 ויבא \ 144, 150 -- ביבא 1

 ךולמיו 257, 260 4.

 1. םככש 1%-- המכש 10, קצנמס םכבש 2"-- 4.

 אב -- ואב 86,150, 154,174, 23, 260, 602 ; תגמס 4.

 ךלמהל 4.
 2. אהו 1.  ונדע 1,770, 86,150,197, 210, 224, 226. המלש

 ךלמה -- המלש ךלמה המלש 156 -- המלש ךלמ 1%4 --
 82,128 -- המלש ךלמה 1, 2: 4; 21, 21, 10, 70, 8%, 86, 80

6,,,ָָ ,102 ,101 ,100 ,99 ,96 :94 

6 ,226 ,224 ,202 ,198 ,187,195 ,182 ,175,176 ,168,172,174 

% ,284 ,282 ,270 ,264 ,261 ,260 ,257 .253 ,240 ,240 ,228 ,227 

,6002 ,601 ,1 200 

 3. ואביו -- אביו 70, 128, 168, 202, 249, 2%0, 261, 2

 257, 260, 264, 270, 271 .4, 659'ק -- איביו 24. להק

 4 ונלוע 2 ז 88 --ונילע 1, 21, 10, 86, 94, 1959 6 17,

 240 ; קתונתס ף0,128,10 ; סוס 144. | התאו --ו ג 14,105. |

 התע ,176. להקה 187. | תדובעמ 70,149, 150, 246. 114
 ולועמו

 5. םבהילא -- םםכהל 4 253: 2%7: 200 - '. 1: 3 21

 03: 90,112,111,114, ד: 6 150, 1098, 182, 197, 210, 221, 2

 204 דוע ז, 2: 2, 1, 6 92: 99: 112,115, 174: 224, 0

 264,282,281,284,286. תשלש 4,770,150; 06 15%.  ובשו
 1,30,102,128,182,זס5ָ. | םכעה -- םכהל

 6. תא 1" קזומס לא 4. | םבידמוע לס, סב, 96, 112, 210; קזוזס
 168. = המלש -- המלש ךלמה 169, 259. | ותויהב 2, 3,

.187,195 ,182 ,176 ,174 ,154 :115 ;112 ;6 ,94 :03 ,80 ,86 

 226, 253: 257, 260, 264, 282 ; קזונוס 30, 82 -- תויהב ף --ותוהב
 155.  ךא 90. ' םםיצע] 22 85, 001027

 195,246. | םבעה תא -- םכעל 1721985. הה,44-
 8 4 ב

 40 ו 1

 יתקח ז14 -- יתוקוחו 158 -- יתקוחו

6 0 

 41 םכעבריל רטאיו : טביערק רשע סכינש הערקיו וילע

 יהלא הוהי רמא הכ יכ םכיערק קדרשע ךל חק
 ;רמלש דימ קרכלממה תרא ערק יננה ללארשי

 42 דחאה טבשהו : םיטבשה הרשע תא ךל יתתנו
 ריעה זכלשורי ןעמלו דוד ידבע ןעמל ול ;דיהי
 34 רשא ןעי !  לארשי יטבש לכמ הב יתרחב רשא
 שומכל ןינדצ יהלא זררתשעל ווחתשיו ינובזע
 וכלה תלו ןומע ינב יהלא שככלמלו באומ יהלא
 דודכ יטפשמו יתקחו יניעב רשיה תושעל יכרדב
 14 יכ ודימ קרכלממה לכ תרא חקא פצלו + ויבא
 רשא ידבע דוד ןעמל וייח ימ לכ ונתשא אישנ
 35 יתחקלו :יתקחו יתוצמ רטש רשא ותא יתרחב
 ! םיטבשה תרשע תא ךל היתתנו ונב דימ הכולמה

 46 ידבע דיודל רינ תויה ןעמל דחא טבש ןתא ונבלו

 יתרחב רשא ריעה .טכלשוריב ינפל כימיה לכ
 37 לכב זרכלמו חקא ךתאו |! שש ימש כושל יל
 38 היהו : לארשי לע ךלמ תייהו ךשפנ הואת רשא
 יכרדב תרכלהו ךוצא רשא לכ זרא עמשת כא
 רשאכ יתוצמו יתקח רומשל יניעב רשיה .תישעו
 ןמאנ תיב ךל יתינבו ךמע יתייהו ידבע דוד השע
 29 הנעאו : לארשי תא ךל יתתנו דודל יתינב רשאכ
 : קכימיה ירכ אל ךא [ראז ןעמל דוד ערז זרא

 ל ₪ = 7 1

 וב עו | הכ קזנעס וכ הוהי

 176. ערוק 0.112. תא 27, 2 התשע 2"-- תרשע

,50 1 

 22. דחא 614. דוד ידכע 02.85 3 9 ידבע דוד
 145,154,198, 224, םבלשרי זז - םכילשורי 70, 6.

 ךיעה 115 -- ריעהו 1: הב , 4

 23. ינבוע 2, 55: 93,173, 4 וחתשיו 89, 150, 154, 2

 228, 614. - תרותשעל 112, 240 -- תורתשעל ף3.  ןינודיצ 22
 70, זז 2, 158 -- ןינדיצ 1, 672 82, 0, +, 2

0 ,252 ,240 ,240 ,226 ,10% ,144,155:172:174,175,176,178 
 271, 282,283, ₪16 04 -- |ינודצ 93, 1%4 -- םכינודיצ 96--

 םכינדיצ 2, 2%7, 014 ; 1016 130 -- םכינדצ 150, 253, 4
 שמפבל 3, 176, 226, 240, 2%1, 2%7, 260, 264 -- שומכלו 40, 0

 ו, 7- תכוכלמלו 182, קזנתתס 30 -- ץוקש םככלמלו

 150 -- ץקשלו 614. | יהלא 2" 0.140 202 -- תבעות 598
 וגז. | ץלכרדב 1:00

 70 דיודכ ף0, 284, 659 2 -= דודב קנגס 99 -- דודכא 7.

 יבא
 24. יכ ,זז3. | אשנ 94,154, 22%, 227. - ונתישא ז, 2: 3, 10

6 ,1 ,168 ,158 ,155 ,154 ,115 ,112 ,90 :93 ,80 ,82 :70 ,23 

12 ,2600 ,257 ,253 ,240 ,246 ,240 ,228 ,227 ,220 ,224 ,210 ,182 

 264 | קונתס 0 ; !סזוס 113, 144 -- ונתשנ 187 <- ונמישא 150--
 ת טק. 8. 67, לכ ק. 146 173 -- , 1. רשא

 160 -- רשא ה 23. ותא !טק.136 173 -- וב 70,154, 4

 יתרצוכ 1. יתוקוחו 158 -- יתוקחו 22%, 10776

 35. הכולמה -- הכולמה תא 228. היתנו 168 --הילע היתתנו 4
 16.תריה זוכי  רנושל 26000 5 רורל 15 לנל
29 ,115 ,112 ,0( ,94 ,3 ,90 ,80 ,86 859 ,82 ,70 ,30 ,22 

22 21022 ,182 ,16 175 1745 1725 ,109172 1 

 226, 228, 240, 249, 2%7, 260, 279, 286 ; קצנמוס 111. | לכ --ינפל

 לב 224. | םבילשוריב 96. = ריעה , 23 -- ריעהו קווגס 4
 יל 2 ב ול קחותוס ימש -- ימש תא 1, 4, 23: 99 6

.4 1 ,252 ,228 ,168 

 27. ךתואו 1, 253, 257, 200 4

 תיהו 257.5 ךלמל 30, 6.
 38. עמשת -- ת ,\ 187 -- עמשת עומש 112. | תא -- לא 4.
 לכ ז", 21. - ךוצא , 240. רשיח יניעב < 187.  רמשל 221,

150 ,128 ,115 ,112 ,99 ,06 :04 :93 :80 ,86 ,82 ,70 ,30 22 

59 ,2260 ,182,187,224 ,170 ,174,175 ,173 ,158 :155 

 257, 200,270, 282 : קמומס 168,172. -  יתקחו יתוצמ < 4

 יתוקוח 158 --יתוקח 3: 4, 23, 85, 86, 99, +, %

 174: 175: 179, 182: 187, 10%, 22ף, 2%2, 2%4, 287, 288 1,

 6592. ךמע יתייהו , 94. | יתיהו 96, 257 -- ת"חו 86. | ךל ו
 =- ךל בע לס. "תא -- לע

 תרייהו -- התיהו 150 -



 (0 ל. 1. 27

 ריב הדחה ירבד" שא ףרבד  תרא .,כיקה עמל
 אריו : טבנ ןב טכעברי לא ינלישה קריחא 6

 זכעה ובשיו פהלא ךלמה עמש אל יכ לארשי לכ
 אלו דודב קלח ונל המ רמאל רבד ךלמה זרא
 ךתיב האר התע לארשי ךילהאל ישי ןבב הלחנ

 זכיבשיה לארשי ינבו : וילהאל לארשי ךליו דוד ז7
 חלשה 1 סעבהר שכהילע .ךלמיו 'דדוה  יבעשב 8

 ומגריו סמה לע רשא שכרדא תא םשכעבחר ךלמה
 ץמאתה סשכעבחר ךלמהו תמיו ןבא וב לארשי לכ

 לארשי ועשפיו : כלשורי סונל הבכרמב תולעל גס

 לכ עמשב יהיו ! הזה שכויה דע דוד תיבב 6

 כא ותא וארקיו וחלשיו פכעברי בש יכ "רארשי

 ירחא היה אל לארשי לכ לע ותא וכילמיו הדעה

 שכעבחר ואביו : ודבל הדוהי טבש יתלוז דוד תיב 1

 טבש תראו קרדוהי תיב לרכ תא להקיו שכלשורי

 המחלמ קדשע רוחב ףלא םכינמשו קראמ ןמינב

 קדכולמה תא בישהל ללארשי תיב שע שכחלהל
 לא ושכיהלאה רבד יהיו : קדמלש ןב שעבחרל 2
 עכעבחר לא רמא :רמאל שיהלאה שיא היעמש 3

 ןימינבו הדוהי תיב לכ לאו הדוהי ךלמ המלש ןב

 5 6 זס א 2

 רמאל טק. ד 2 דיבכה 0.24 4. 5 06

 םככלע 1% 2"-- םככלוע 112.  םבכלע -- ינאו , ףיסוא 1,

| 22% ,224 = 4 8 ,91 ,86 ,70 :23 
 226, 240, 2%1, 257, 260, 264; קנס 2,82,168. לע נס. 1

 2-0 כי -- סי ב0 ו =בוטשב כ 5 וס קש 7.

 םבכתא רסיא , 9. רפייא 96 -- רסוא 4.

 1%. לא 1%--תא 89,158: קחמס 2.  הביפ 16 240)

 257,260, 264.  םכעמ -- םכיעמ 119 -- תאמ 6

 264. | הוהי 1%, 94 -- םכיהלאה 21. | םכיקה ןעמל -- םביקהל .

 םיכיקה =-- * \ 96---הוהי ,םםיקה 30, 70, 105,202 == ו 404. הוהי

 19. וכבר --ן 11 הוקי רבה 1 97. יי הנהי 2, 1-4. "יטולוש

 1 - ינלשה 20 21 72 82, 00, 2 תי 0% 7 0

7 :249 6 ,240 ,224 ,210 ,187 ,182 ,172 ,168 ,158 :155 1442 

 260, 263, 264, 270, 659 2 -- ינולשה 4 2-

 לא 2"-- לע 1.
 16. אריו -- ואריו 10 -- אביו 4. לכ , 6. לארשי 1%--
 םכעה 253. | םבהלא ךלמה < ךלמה םכהלא 93 -- ךלמה שכהילא
 96.  םבהילא 1, 40, 70, 86. ,,,,,%
 182, 224, 2 25 264, 270, 664. | ובישיו 1

4 .158 :155 :154 0 ,128 ,114 ,113 ,112 06 ,03 .00 800 :20 

,264 ,260 ,2%7 ,263 :240 ,246 ,228 ,22% ,224 ,182 ,176 

 םכעה -- םםעה תא 86. | תרא -- לא 1, 2, 3,270 -- ת טק[
 90.  רבד ,70,86,96. המ -- ןיא 2. = .הלחנ -- תלחנ 96--
 ונל הלחנ 202.  ןבב , 4. ישי --שיא ישי 14. = ךילהאל ₪ ךיהלאל

 684 'ת.  וילהאל < ויהלאל 68 'ת.

 16, 17. לארשי ינבו + וילהאל , 4.
 17. םביבשויד 112,113; 224, 263, 257, 260, 264; קזנמס 4

 ךולמיו 70, 257, 260 4.

 18. ךלמה , 21. תא --רשא ףָג. םםרודא 5%
 168, 174, 187, 226, 228, 250, 2%7, 101, 355, 451 -- םכורדא 7

 --א ₪ק.18 204--םכרדה 149, 598--- םכדרא 590.  סמה

 לכ--לכ תא 150. וב , -- םבימה 174. לארשי לכ וב < 5.

 168. ןבא ,- תולעהל 93,187. םנל 187,263. םםבילשורי 7

 20. עומשב 283 -- עמש יכ 70. בש , 182. םבעברי --םכעבהר

 םבעברי 4 ותא ו 4 לא -- לכ לא 253, 2%7, 260, 4

 --לכ ו 2 150,174,178, 22%, 227, 240, 2ף0 ; קזותס 3

 -- לע 240. | וכילמי'ו 4 ו 22 ותא 2"--ו,11%-

 ותוא 96. לע -- לא 96. | לכ 2", 224, 246. | לארשי 2"--הדעה
 לארשי 6. אלו 2 8 202.  הדוהי-- דחא 4
 21. ואביו -- אביו 1, 2, 21, 40, 70, 80 89, 7

,\. 271 ,270 ,204 0 ,287 ,253 ,251 ,21 ,240 ,240 ,174,182 
 156, 659'ק 3 קעוגוס 82, 202 ; תטהס 614. םבילשורי 96. | רא
 לכ טק, ף0. תא ג", 130. לכ ₪02.88 173. | שטבש תאו
 ןמינב -- ןמינבו 182. | טבש תאו -- טבשו זּוָא. 4. טבש --טבש לכ
 150, 20, 253, 260. | ןימינב 14. | םכינומשו 21,112 זוגו

 14 השוע ף3,112,172 -- ישע 4. 1-ריב 2% 4.

 הכולמה -- הכלממה 7.

 .6 ?- יח ד 6.

 וכהילא זררבדו םכתינעו שכתדבעו קרזה םכעל
 (ןםימיה . ככ שפידבע ' ךל "ויהו \ םכיבוט 'םירבד

 8 תא ץעויו והצעי רשא םכינקזה תרצע זרא בזעיו

 ! וינפל שכירטעה רשא ותא ולדג רשא םידליה

 9 תא רבד בישנו כיצעונ שכתא המ םכהילא רמאיו
 ללעה ןמ לקה רמאל ילא ורבד רשא הזה זשכעה
 זס שכידלוה וילא ורבדיו :ונילע ךיבא ןתנ רשא
 רשא הזה שעל רמאת הכ רמאל ותא ולדג רשא
 התאו ונלע תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא ורבד
 ינתממ הבע ינטק שכהילא רבדת הכ ונילעמ לקה
 זנ ינאו דבכ לע שככילע סימעה יבא התעו ! יבא
 ינאו םכיטושב שככתא רסי יבא טככלע לע ףיסא
 12 שעה לכו סכעברי וביו : שיברקעב םשככתא רפיא
 ךלמה רבד רשאכ ישילשה םכויב שכעבהר ללא
 13 תא ךלמה ןעיו : ישילשה זכויב ילא ובוש רמאל
 ! והצעי רשא םכינקזה תצע תא בזעיו השק שכעה
 14 דיבכה יבא רמאל םכידליה תצעכ םכהילא רבדיו
 קככתא רפי יבא סככלע לע ףיסא ינאו שככלע תא
 16 תצלו : םכיברקעב םככתא רסיא ינאו סכיטושב

 הוהי שכעמ הבס התיה יכ שעה לא ךלמה עמש

5 

 צב ]3 2

 7. ורבדיו 1, 21, 40, 70, 112, 116, 150; 154, 174, 182,105, 7%

 240. 250, 261: 213, 260) 270, 271 4, 56, 650 2, 69 'ק ; קזוומס

 2,99:155, 202 ; תגמ6 80, 614. | הזה , 4. םכהלא 70

 1סז, דוב, 150: 158,176, 182,187, 105, 253, 207, 200, 282, 4

 במ =בהלא זגף. שפרבד 263. | םכיבט 0,144, 6

 8. בוזעיו :12. ץעויו והצעי (ס:6 והצעיו ץעויו 115. | והוצעי

4 ,252 ,240 ,187 ,174,182 154,158 ,112,150 ,96 .3 

 ו 272 7- רשא 2", 267, . רשא 3" 0

 תבידמוע8ה

 9. רמאיו -- רמאו איו 8. םכהלא 221 2 80: 923: 94

 צנ4, 140, 154, 158,182, 187,050 202. ביצענ 1, 2

 128, 158, 187, 105. 27, 200 4. בשנו 70,172 -- בישהל

 קמל,202-.  =כעה ,1 רש א כיכבו = ורבד ,182. | 'לא --

 ילע 226. | רמאל , 614. | לועה 21, 30, 70, 03, 96. .
 174, 176, 220, 261, 252: 257, 200, 204, 014. ןתנ רשא 5

 ךיבא -- וניבא 96. | ונילע ג 4.
 ף9,10. רמאל -- (12) - - לקה , 4.

 וו יל ו יירמאל-- -.66 ) - = הפ 292.  """רמאת -- ררמא
 24 דיבכה טק. 145 128 -- ריבכה 0. תרא , 6.

 ונילוע 2, ז 88 -- ונילע ז,70, 86, 91, 96, 150: 155: 220, 253,

 264, 271, 279, 282, 283, 284, 286, 60 2 ; קזוחס 128. התאו--
 התעו 4: לכ קה 4 רבדת -- רמאת 23, 30, 85, 0
 96, 150, 154: 1589. 4. =בהלא 20, 50. 91: 4: 6

 צעד 0,147. ינסכ ,6- הבע !ס6 התע .

 ונתממ 160.
 וז. סימעה טק. 40. 128 -- םבימעה 0, 150 ; (ס6 158 ; 16-

 טו =בכלע 0. לוע 2, 10, 70, 86, 94, 112, 150
 ./ 2%2, 2%7, 260, 264. | ףסא 86 --ףיסוא 1 2, 7

2, 85.02,112,112,115,130, 150 ָָ,,,,,52 12 

3 ,283 ,282 :279 ,271 ,261 29 0 ,227,228 ,220 ,22% ,224 
 קותס 168 ; (סת6 94. | םבכלע לע -- וילע 24. םככלוע 2
 -- םבכילע 80,115, 187 ; 006 19%. | רפי -- דסי 80. | םביטשב
 10,93,168.172,187,270. 'נאו 113,"2.  רסייא 96, 158 4

 םכיברקעב -- םכיברקעב רסיא ?1-
 12. וביו -- אוביו 176 וגז. 261, 270, 282, 556 -- !אביו 1 6
 -- אבו 4, 2ז,70, ף3, 112, 150, 171, 174, 240, 240, 250 2
 2%7, 260, 264, 271 4, 659 'ק:: קזותוס 82, 11%, : [0106 2
 --ו 2% (גק.ז4 + םכעבחר לא , 96, 114- םכעבחר
 --₪כ ק.148 112 -- שכעבהר ךלמה 202. | םבויב 1*-- לכב

 כב 150 -- 'ב [טק.88 102 -- ב [טק.ז8. 2: ישלשה
 257, 260 1. רמאל יו ובש 21, 40,102, 0 200

 ישלשה 0

 13. תרא 1% ק.248 10% -- םכא קתגמס בוזעיו ף6-
 תא 2", 182. | והוצעי 154 182, 253, 257:

.4 ,260 
 14. םכהלא זו 21, 0, , + 7
 246, 252, 2%3. - תצעב 70 80, 99, 246 : (סנוס 158; 1660 -



 6 ג. אז[

 לא .הוה' רבדב הדוהימ אב .םיהלא .שיא זדנהו '1
 ; רימקהל .חבזמה .רע:'דמע .םפעבריו ללא ..זריב

 חבזמ חבזמ רמאיו הוהי רבדב חבזמה לע .אהקיו 2

 והישאי דוד .תיבל דלונ ןב הנה הוהי רמא רב
 שכיריטקמה תרומבה ינהכ זרא ךילע חבזו ומש

 זכויב ןתנו |: ךילע ופרשי שכדא זרומצעו ךילע 3
 קדוהי רבד רשא תפומה הז רמאל תפוט אוהה

 יהיו : וילע רשא ןשדה ךפשנו ערקנ חבזמה הנה 4
 ארק רשא זכיהלאה שיא רבד תא ךלמה עמשכ
 לעמ ודי תא שפעברי חלשיו לא תיבב חבזמה לע
 וילע חלש רשא ודי שביתו והשפת רמאל חבזמה

 ךפשיו ערקנ חבזמהו : וילא זדבישהל לכי אלו 5

 שכיהלאה שיא ןתנ רשא תפומכ חבזמה ןמ ןשדה

 קכיהלאה שיא לא רמאיו ךלמה ןעיו : הוהי רבדב 6

 בשתו ידעב ללפתהו ךיהלא הוהי ינפ תא אנ לח

 בשתו הוה' ינפ תא םשיהלאה שיא לחיו ילא ידי

 לא ךלמה רבדיו !  הנשארבכ יהתו וילא ךלמה די ל

 הנתאו הדעפו התיבה יתא האב םכיהלאה שיא

 שכא ךלמה לא םיהלאה שיא רמאיו : תתמ ךל 8

 לכא אלו ךמע אבא אל ךתיב יצח תא יל ןתה

 הוצ ןכ יכ : הזה שכוקמב שםימ התשא אלו שחל 9

 קצלו שכחל לכאת ל רמאל ;דוהי רבדב יתא

 ! ת;רכלה רשא ךרדב בושת אלו וכימ זרתשת
 הדב אב רשא ךרדב בש לו רחא ךרדב ךליו 0

 56 10 א

 650 2, 651, 659 'ק : קזותס 10,108, 202; תוגתס 174,14%--ךב

 [נק.ז8 8 -- ובילמ 0 ד

 1. םכיהלאה 30, 70, 150,154,182 -- םכיהלאא 130. | הדוהיב

 178, קצותס ף- רבדב -- רבדכ לא 253 -- רבדכ 91, ?10600ע

 5% לאתיב 96: 154, 155, 160, 187, 108, 202, 7 249
 288, 601 , 1. דמע , 70,178 -- דמוע 21, 93,112, 4.

 2. לע !0ק.140 130-- לא 158, 226, 271 \. רבדכ 4
 הוהי :". 70. | חבומ חבזמ רמאיו , 242. | רמאיו -- הוהי רמאיו
 90. | הוהי רמא הכ ,176. | ןב קמתמס ןכ 158.  דלונ -- דלונ
 ומש ווהישאי 1:5. = תיבל -- ןבל 187. | הישאי 224. | תומבה ---
 תומבה הוהי 252. | םכירטקמה 4, 21, 23; 70, 85, 86 4
 99, 100, 101, ג, 114, 140, 139, 145, 149,159 1

 178,182,270, 282, 283, 100, 614 -- םכריטקמה 210 1 ו

 תמצעו םכדא \

 2. םכויב -- וי (טק. עג- 1.

 תפומה רבדה 96 -- | \, 7.
 הז , 240 -- הזו ג. .תפומה --

 הנה ,4+ רשא 2", 0.
 4. עומשב 21,112, - םכיהלאה -- םכיהלאה תרד 4:

 ארק -- ערק 89,286. | לאתיבב 2
 2%7, 260, 264 -- לאתיבב ינב 6. םכעבורי 6. ארמאל 2.

 והושפת 112, 145: 155. 174 -- והשפתו 158. | ודי שביתו

 140. | שבתו 150, 2%7, 260, 264. = ללא ,,,8 7

 195.198, 614 -- וילע ודי 6. לובי 4 93: 96,112,150

 174,226, 200,253. | ובישהל ספ. לא
 5. ןמ -- לעמ 190, 154 תופזק. 155, 178, 2 22%.  תפמכ 0

 -- תפומב 70,174. | רשא למ 96. יהלאה זק. | רבדב זז,
 174, 226, 228 ; קזנתס 4. הוחי -- הוה 150. :

 6. שיא לא -- שיאל 187. | הוחי 1", 1. | ךיהלא , 4.
 בשתו -- בישתו 240 -- בושתו 112, 1. יהתו , 0.

 הנושארבכ 4 42 176 2200 240, 250, 253\ 7% 200 20%

 7. תיבה 96 -- התיבה לא 71.
 8. תרא , 30, 168,187, 202, 257, 260 -- התא קצונגס 4

 ךיתיב אזבא 1, 21,154,176,195%: 224, 226, 270; 6

 94. אלו :%--ו 2, 90,150,168,173,8% -- אל% 249. -לכוא
 93, םכחל -- ךמע שכחל 6. אלו 2" קענתס

 אל 82. | הזה םבוקמב טק.14-
 9. יתוא 112,176.  לכאת -- ת , 96. כחל 112.  אלוז*
 -ו.2%1. | םבימ -- םכימ ן" 96. | אלו 27-- . 93. | בושת

 -- תכלל בושת 250 -- בותת 24.
 9,109. רשא - - (6) - - תפלה ,6

28 5 

 לאתיבב 79, 96, 154, 155, 158,168, .

0 258 

 24 ןלעת אל זדוהי רמא זדכ !רמאל םעה רתיו
 שיא ובוש לארשי ינב שככיחא שכע ןומחלת אלו
 זרא ועמשיו רזה רבדה זריהנ יתאמ יכ ותיבל
 55 ביה 1 תרנהי . רבחכ 1 ךפלל הבושה | פק
 אציו דב בשיו .םכירפא רהב שכש תא .םעברי
 26 ובלב שכעברי רמאיו : ראונפ תרא ןביו שמ
 27 הלעי שםא :דוד זריבל הכלממה בושת .קרתע
 זכלשוריב הוה* תיבב שכיחבז תושעל הזה כעה
 זכעבהר ללא םכהינדא לא קדזה שעה בל בשו
 ךלמ סכעבחר לא ובשו ינגרהו קרדוהי ךלמ
 29 רמאיו בהז ילגע ינש שעיו ךלמה ץעויו : הדוהי
 ךיהלא קרנה זכלשורי זרולעמ שככל בר שהלא
 20 תא זכשיו ! םכירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי
 ב0 יהיו : ןדב ןתנ דחאה זראו 'לא עריִבְב דחאה
 = דע דחאה ינפל שפעה וכליו תאטחל הזה רבדה
 41 .תוצקמ םינהכ שעיו תומב ריב תא שעיו ! ןד
 32 גח זסעברי שעיו : יול ינבמ ויה אל רשא שעה
 גחכ שדחל סו רשע קרשמחב ינימשה .שדחב
 זריבב קרשע ןכ חבזמה לע לעיו קרדוהיב רשא
 לא תיבב דימעהו השע ירשא סכילגעל חבזל לא
 31 חבזמה לע לעיו : השע רשא תומבה ינהכ תא
 שדחב שכוי רשע השמחב לא תיבב הרשע רשא
 ינבל גח שעיו דבלמ קאדב רשא שדחב ינימשה
 : ריטקהל חבזמה לע לעיו לארשי

 לש בית לה ₪

 22. םיהלאה 1%"-- םביחלא 30, 96 -- םבוהלאה .חוהי 210 4
 .-- תוהו 22, 2.

 24. רומא 93,176.  המלש -- רמאל המלש 4 לאו -- תאו 2
 ףנ ג קוגצמס תיב , 99, 224 -- נב 4. ןמינבו 1, 2: 42

.96 949 :93 99 :99 ,95 ,82 ,40,70 ,21 
42 ,264 9 ,253 ,262 ,261 ,202,226 ,187 ,182 ,176 742 
 296.  רתיו קזנמס רתי לאו 140. | םכעה -- םכעה לכ 0.

 24: אל ;224- | ןולעת 251,263. - ןמחלת 3 -- ומחלת
 7 96, 99, 150. 220, 240, 7, 200. ינב -- תיב 6.

 ובש :ף0. היה 40. | ובשיו 1, 2, 3, 21, 23, 892, 6
 4 זסס,102,1זָב, 14,

 264 271, 282, 283, 300, 614 -- ובושי 10. רבדכ -- רברב 173178, 182, 187, 195: 224, 22%, 226, 227, 240, 246, 249,
 257, קונוס 7

 2%. םכעבהי -- םכעבחר 2.
 26. ובלב וסת ובל לא 94 -- ובילב לס. | חכולמה 0.
 27. םבילשוריב 6- הל 22  םבעה לי כ כר
 4 253- ינגרהו ק.146. 8% --ינוגרהו 23, 30, 80, 03: 96. 99 2
 100 174,176, 224, 225, 228, 240, 251: 614 | קזותס 2,82--
 ינגרהיו 257. | הדוחי - - - - ינגרהו 52 ז 58, 187 ; 1066 1.

 ף61 2,115,128, 174, 226, 270, 286 - םכהל 195 4. 28. םבילגע 21. = רמאיו 055 99. | םכהילא 5.3
 שבילשורי 2 6. לארשי 96: 282. | םפםירצמ ץראמ -- םכירצממ

.210 
 28. תא ,1. לא תיבב 6 ןדב ₪ ץ0. | לאתיבב 5%

4 ,200 42 ,202 ,108 
 19. "היו == שעיו 5

 21. זריב , 36- [רומבה +
 ז-רצקמ 4, 21,113: 4 210.

 32. ינמשח 257; - שדוחל 28. - גחכ --גחב 7,
 הרוהיב ,, 187 -- הדוהיל 224, קומו 1289. | ןכ -- רשא 14. 90, 112,150, 79 260, 264,614: (סז6 113,158 060

 לא תיבב 1" 6 2"--לאתיבב 70 +  ,ץ,
 202, 2%7,260,264.  דימעהו ;:. | זרמבה

 33. השע -- - לעיו ,5-
-264 ,260 ,2%7 ,187,198 

 הזה קנומתס דחאה 96. םכעה לכ 4.
 םבינהכ תריב 4.

 םכוי 4 ינימשה שדחב שדחב <

 168. - ינימשה שדחב , 174. = שדחב 1%-- שדחל
 155,172,ז82,198, 261. .ינמשה 7 260,204. | שדחב 2"-
 בי 27 אדב -- ארב 150,8%, 174 %16668 80,178--
 הדב 14 דבלמ --תבלמ 252, 260 -- ובלמ 21, 70, 93, 96.
4 4 271 :204 :257 ,251 ,250 ;249 ,246 ,224 :105 ,160 ,112 



 6. זז 629

 קרוהי ךוצ רשא הוצמה זרא תרמש אלו ;דוהי
 זכוקמב שימ תשתו שחל לכאתו בשתו : ךיהלא
 זשכימ תשת לאו שחל לכאת לא ךילא רבד רשא
 ירחא יהיו :! ךיתבא רבק לא ךתלבנ אובת אל

 רומחה ול שבחיו ותותש ירחאו שהחל ולכא

 ךרדב הירא והאצמינ ךליו : ובישה רשא איבנל
 דמע רומחהו ךרדב תכלשמ ותלבנ יהתו והתימיו
 שישנא הנהו הלבנה לצא דמע היראהו הלצא
 תאו ךרדב תכלשמ ?דלבנה תרא ואריו סכירבע
 רשא ריעב ורבדיו ואביו הלבנה לצא דמע היראה

 ובישה רשא איבנה עמשיו ! הב בשי ןקזה איבנה
 קררמ רשא אוה שיהלאה שיא רמאיו ךרדה ןמ
 והתמיו והרבשיו היראל הוהי והנתיו הוהי יפ תא
 רמאל וינב לא רבדיו :ול רבד רשא הוהי רבדכ
 תא אצמיו ךליו + ושבחיו רומחה תא יל ושבח

 לצא סכידמע היראהו רומחו ךרדב תכלשמ ותלבנ
 רבש אלו הלבנה תא היראה לכא אל קרלבנה
 שיא תרלבנ תרא יבנה תושה | ! רומחה תרא
 כא תצביו והבישיו רומחה לא והחניו שכיהלאה
 ותלבנ תא חניו : ורבקלו דפסל ןקזה איבנה ריע
 ורבק ירחא יהו  !יחא יוה וילע ודפסיו ורבקב
 יתא םכתרבקו יתומב רמאל וינב לא רמאיו ותא

23 

4 

22 

26 

27 

 0 .6 אתית ₪.

 תיבב בשי ןקז דחא איבנו ! לא תיב לא

 רשא קדשעמה לכ תא ול רפפיו ונב אוביו לא
 שכירבדה תא לא תיבב שכויה שכיהלאה שיא השע
 רבדיו ! שכהיבאל שכורפסיו ךלמה לא רבד רשא
 תא וינב ואריו ךלה ךרדה הז יא שכהיבא שכהלא
 ! הדוהימ אב רשא שכיהלאה שיא ךלה רשא ךרדה
 ול .ושבחיו רומחה יל ושבח וינב ירא רמאיו
 שכיהלאה שיא ירחא ךליו + וילע בכריו רומחה
 התאה וילא רמאיו קדלאה קרחת בשי והאצמיו
 ! ינא רמאיו קרדוהימ תראב רשא שכיהלאה שיא

 :: רמאיו :םכחל לכאו התיבה יתא ךל וילא רמאיו
 כחל לכא אלו ךתא אובלו ךתא בושל לכוא אל
 זל רבד יכ ! הזה זופוקמב שימ ךתא התשא תלו
 קדתשת אלו שחל לכאת אל ;דוהי רבדב ילא
 זרכלה רשא ךרדב תכלל בושת אול שכימ שסש

111 

12 

 18 רבד ךאלמו ךומכ איבנ ינא כג ול רמאיו : הב

 ךתיב לא ךתא והבשה רמאל ;רוהי רבדב ילא
 19 ותא בשיו :ול שחכ םימ תשיו שחל ילכאיו
 20 זכיבשי זכה יהיו : שימ תשיו ותיבב שחל לכאיו
 [ופוה "כא ;דוהי רבד יהו " 6 | ןחלשה "לא
 21 אב רשא שכיהלאה שיא לא ארקיו : ובישה רשא
 יפ תירמ יכ ןע' קדוהי רמא הכ רמאל קרדוהימ

 עץ .ג 7 ₪ ים 5 07 סא 4.

 יפ 21,241, 06,112, 115,170,154,182, 224, 226, 6 20 .-

 257, 260, 264, 271 43 0166 82, 0,128,158.  רשא ,

 22. לכאת -- (6) -- תרשתו 28 71. רשא ו

 רשא הזה םכוקמב : הוה 175.  .רבד -- רמא ג. | לא < אל 5.
 תשת 6 התשת 195. = לאו ₪ אלו 22%. םכימ -- (8) -- םבוקמב

 914. אבת 2, 4, 21, 10, 70, 82, 8%, 90, 91, 96

 ז 54, 174, 176, 182, 187, 105, 210, 224, 226, 240, 2 246.

 254: 2%7, 260 +. ךתבא 39 -- ךיתובא 70 4.

 22. ירהא 925  יירהאו 108." תתש כג, זז 1: 945

 -- םכימ ותותש 4. שובחיו 96, 182, 240, 260 -- ושבחיו 4 --
 אשבחיו 4 רומחה =- 1. 283 -- רומחה תא .

 2 ךליו --' קזועגס ל 4 והתימיו , 224 -- והתמיו 21, 9

 20, 85: 96; 115,154,178, 195, 108 תואזפ. 0 253: 274

 תכלשומ 70, 93,112,150, 253. ךרדב 93.  הלצא רמע רומחהו
 496.  רמחהו לס, 174, דמע ז* 6 27--דמוע 24

 172. | דמע היראהו הלצא , 175. | היראהו קזותוס היראה תאו 1.
 הליבנה 224 -- הלכנה 0

 2%. ואביו -- (12) -- הנהו , 96. | ,הנהו --יהיו 158.  .םכישנאה

 40. | םכירבוע 3,112,113. ארי 171.  תפלשומ 0
 ךרדב , 240. = היראה תאו -- היראהו רומחהו 154 -- היראהו 4.

 היראה טק. ע4* דמוע 93,112, 113, 240, 253, 257,

 204- הליבנה 224. | אבנה 154. בש" 30 83

 -- בשיח 7. .

 26. ןמ קזנתס ןב 99. אוה , 96. הרמ --הרס 224. | הוהי 2*
 118. היראל קוס תיראל 99. | והתמיו ,

,1+ ,93 :80 

 21 -- והתימיו ז,

,24,251 ,246 ,240 ,224 

 252; 253: 254, 257, 260, 261, 264, 270, 664 ; (0ז16 )4. רבדב --

 "ברבי 174 106

 27. זירא ,\ 30, 86, 10; 14, 172, 1%, 202, 21, 257, 6.

 רמחה 79, - והשבחיו 1+%-

 28. חרא 1%, 67,70,1%0. תכלשומ ףָנ,זז2. רמחו 128--

 רומחהו 2, 40, 82, )6, ז 64, 158, 187, 18, 202, 224, 240, 2%3 --

 רומחא 1. | היראהו [ק.זג8 82. םכידמוע 112,11ָג- ---אל

 הלבנה , 187. אלו 150,154,1%8,224 --אלא 82. 5 לכא 4
 אלו , 150. תא 2", )0,100,139 -- הת 0ק.זג. 21. הלבנה ג*

 -- הליבנה 224. | תרא 1" 9.
 20. והחיניו 2, 80, 93, 112,155, 158, 174, 210, 240, 249,

 257, 260, 264, 270, 271 4; קתחס 40. | רומחה לא , 6.
 לא 1%-- לע 4%

 264 תטמס 246 -- א [טק.זג(. 0. והבשיו 1, 3, 70 85,
 נו, 144, 154, 168, 176, 224, 226, 227, 1. אבו 8. | ריעה

 54. ןקזה , 1.  דופסל 70,176 -- ודפסל 190 --ול רפסל 6.
 340. דפסיו

 ותוא 2:

200 202,240, 263, 7, 

 1 יתמב 7ס, 10, 154, + 7

 7 זז

 זס. לא תיב לא -- לאתיבמ לא +" הנק 14 2
.2604 ,27 ,202 ,198 ,187 ,168 :155 :154 5 . 

 בשוי 40, 112, 182, 240, 253, 257, 200 4 לא תיבב 1"

 6 0 לאתיבב 96, 154, 155, 158, 168, 187, 202, 2ף7, 26041:

 אביו 1, 2: 3, 21, 70, 82, 86. 80, 93, 94; 96 , ,
4 ,260 ,253 ,240 ,226 ,224 ,178 176 ,174 ,159 154 ,10 

 ואביו ךס ; םטפש לס. | ונב --וינב 40, תטמס 70.  רפסיו -- ורפסיו

 40. | השעמ 145,282. | שיא -- שיא ול 70. = םביהלאה ,
 תא 2%-- תאו 145,150 -- לכ 70. | םברפסיו

 12. כהילא ז, 4, 21, 10, 70, 82, 80, 06, 0 -/
 158, 168, 174, 175: 182, 252: 251; 270, 664: קתותס 2,1וָבג -
 =כהל 202. | םכהיבא --רמאל 154. = הזיא 80, 93, 159, 182,

 ךלה 1"-- ךלה רשא 182 -- םכיהלאה שיא ךלה 0.
 ךלה - - - - ואריו ,70,150. - שיא--אשא 1.  רשא םכיהלאה ,

 14. רומחה 15--ו 99 -- רומחה תא 6, 65011. | ול ושבחיו
 רומחה \ 24 בכריו -- ובכריו 6-

 14. בשי , 40 -- בשוי 112, 150, 172, 224, 240, 253, 257, 0
 264; קזותוס 168.  התאה וילא , 96. שיא 2"-- שיאה 79
 260. | םביהלאה , 253, 257, 260 -- והאצמיו זז.  התאב 2
 10, 70, 93, 02.50% 158,198, 224, 264 -- אתאב 187 --אב 2.

 1. וילא , 60 1. ךל -- הכל . לוכאו 150, 0.
 16. לכא 21,93,2ף1. - ךתא 1%-- ךמע 154. | ךתא אובלו ,
 85. 4 אבלו 2, 10, 70, 82, 03: 96, 0, 115, 144: 154: 52

 182,195, 224, 226, 240, 253, 257, 260, 264. | ךתרא אלו < 1.
 שכחל לכא אלו , 182. " םםימ ,4.

 17. ילא רבד -- ילא הוחי רבד פג - יתוא הוצ ןכ 2255-  רבדב
 -- רבד 182 --- רבדכ קזגמס 158. | אלו 226. אל ג. םכימ
 םכש ₪ לס. | בש ,1,112,114. אל 2%-- אלול ,2
2 105 ,182 ,173 ,168,172 5 22 :85 ,20 
 224, 22%, 262, 253: 7% 260, 270, 288, 100, 1 2 : קזותוס 39

 140; תטמס 227. < תכלל 115.  תכלה -- תאב 4
 19- ןל 1"-- ןילא 40. : .איבנ , 174. .: ךמכ פ. :' הוהי רָבדב
 ף6. והבישה 1, 21, 30, 70, 86, ב, ,,
 ז54,158,168,174,176,182,187,108, 224, 240, 253: 7% 2000
 262, 2643 קתותס 114. | ךתיב ₪ ךיתב 224. | התשיו 4

 176 -- ת 00.14 4 ול - - תשיו ,7-
 < 19. 00. 90,187. ותיבב ;70,195. - התשיו 1.

 20. םביבשוי 70, 96, 112, 115, 253; 257; 264. לא 1%-
 לע 1,150, 154,176, 182, 202, 253, 257, 260, 264, 650 11 6

 140. ןחלושה 158. 86 0 תו[. (קג 10, 70
 187,195: 224, 240, 257, 260, 270, 282, 286, 014. | איבנה - ה

 תק. 4 5-
 21. שיא -- שיא איבנה 1.

 176, 246 תתפזק. 250, 252 ; 10766 168 -- טק. 3.

 יכ --יכ תא 187, 250 -- רשא
 יפה



 (0ג9. צו

 תרא ערקאו | : ללארשי ימע רע :דיגנ ךנתאו 8
 ידבעכ תייה אלו ךל הנתאו דוד תיבט הכלממה
 לככב ירהא ךלה רשאו יתוצמ רמש רשא דוח

 זרושעל ערתו : יניעב רשיה קר זרושעל ובבל 9
 שכיהלא ךל הרשעתו ךלתו ךינפל ויה רשא לכמ

 ירחא תכלשה יתאו ינפיעכהל זרוכסמו שירחא
 יתרכהו שכעברי תיב לא הער איבמ יננה ןכל : ךוג זס

 יתרעבו לארשיב בוזעו רוצע ריקב ןיתשמ טכעבריל

 : ומת דע ללגה רעבי רשאכ שכעברי תיב ירחא

 הדשב תמהו זכיבלכה ןלָּכאי ריעב שכעבריל תמה ג

 ימוק תראו !רבד קדוהי יכ שימשה ףוע ולכאי 2

 ! דליה תרמו קרריעה ךילגר קדאבב ךתיבל יכל

 ודבל ;רז יכ ותא ורבקו ללארשי לכ ול .ודפסו 4

 לא בוט רבד וב אצמנ ןעי רבק לא םכעבריל אבי

 הוהי שיקהו ! עברי תיבב לארשי יהלא הוהי 4

 עכעברי תיב תא תירכי רשא לארשי לע ךלמ ול

 לארשי תא הוהי הכהו + התע בג המו ויה הז 5

 לעמ לארשי תא שתנו שימב הנקה דוני רשאכ

 זכרזו שכהיתובאל ןחנ רשא תאזה הבוטה המדאה

 םכיפיעבמ םכהירשא תא ושע רשא ןעי רהנל רבעמ

 זכעברי תואטח ללגב לארשי תא ןתיו + הוה תא 6

 זכקתו = : לארשי קרא איטחה רשאו אטח רשא ל

 ףסב האב איה התצרת אבתו ךלתו שעברי תשא

 לכ ול ודפסיו .ותא ורבקיו =: תמ רענהו תריבה 8

 והיחא ודבע דיב רבד רשא הוהי רבדכ 'רארשו

5 ₪ (₪. .1 .00 0 

 ויתמצע לצא וב רובק סכיהלאה שיא רשא רבקב
 32 רשא רבדה ;דיהי היה יכ !יתמצע תא וחינה
 לעו לא תיבב רשא חבזמה לע הוהי רבדב ארק
 13 רבדה רחא :ןורמש ירעב רשא תומבה יתב לכ
 שעיו בשיו הערה וכרדמ שעברי בש אל ;רזה
 ודי תרא .אלמי ץפחה תומב ינהכ םכעה זרוצקמ
 34 תיב תאטחל הזה רבדב יהיו :תומב ינהכ .יהָיו
 ; קרמדאה ינפ לעמ דימשהלו דיחכהלו םכעברי

 שי קייל

 טכעברי רמאיו :םפעברי ןב היבא הלח איהה תעב
 יתא יכ ועדי אצלו זרונתשהו וג ימוק ותשאל
 איבנה היחא שש הנה הלש תכלהו זכעברי תשא
 5 [רחקלו 1 תדוה .םבעהו ,לע למל לש הכה ה
 וילא תאבו שבד קבקבו םכידקנו שפחל הרשע ךדיב
 4 תשא ןכ שעתו + רענל היהי המ ךל דיג אוה
 קדיחא תריב תובתו קדלש ךלתו שםקתו םכעברי
 : ובישמ ויניע ומק יכ תרוארל לכי אצל והיחאו
 % זדאב זכעברי תשא הנה והיחא לא רמא הוהיו
 הזכו הזכ אוה הלח יכ הנב לא ךמעמ רבד שרדל
 6 יהיו = : ;ררכנתמ איהו קראבכ יהיו הילא רבדת
 רמאיו חתפב האב הילגר לוק תא והיחא עמשכ
 יכנאו קררכנתמ תא הז המל םשפעברי תשא יאב
 7 רמא הכ םכעבריל ירמא יכל : השק ךילא חולש
 זכעה ךותמ ךיתמרה רשא ןעי לארשי יהלא הוהי

 ה =

 צה תז ₪ םעא

 15 4. הז -- תאז 4. חלש 224, 4.

 7. "בלו 24. הוהי ,115.  רשא | :. | ךיתומירה 2, 2 25

 90,112, 155, 158, 176, 224, 240 -- ךיתמירה 1, 21, 23, 30.

0 .246 ,198 ,187 ,178 ,174 ,172 ,150 :149 7 2 ,100 ,90 

 250, 270, 614 ; קענתגס 128,202 -- ךיתומרה 113: 253: 257,

 264--ךתמירה 70. | לארשי --(8) --ןעי , 182. 768 :לארשי
 20602 לארשי - - ( 6) - - יכל 40

 9 תרא התיה 1.70.  ידבעב 89. תרמש

 יתווצמ 96. | קר \ 174,187: םטמס 4 '

 9. ערתו קזנתס עדתו ויהרשא 7. ויה <

 שעתו 96. תרוכסמו 06 .תרכסמו 128. = ינסעבהל 96, 4.

 0 יתכלשה 182. | ךונ גק. 96. 15% -- ךיוג 96. 57
.5 50 

 10. יננהה לס. | הער ;226. | לא --לע 279

 260, 288,602. | תיב , 30 -- 6% 246. - רוצעו 1, 21, 10

21 ,108 2 6 ,154 96 :93 ,89 

; 602 ,288 ,4 271 ,264 ,260 ,27 ,252 ,2%0 ,228 ,220 ,22% ,224 

 קוומס 114 -- ר קמתגס ב 3. ומות 6

 11. ולכאי - - םביבלכה ,182. | תמהו -- ול תמהו 6 7
 93,150, 158, 202, 224, 24) : קצנתתגס 1.

 12. יתאו 1.96. | ימוק ,154--1 . 224. | ךיתיבל 224.  האובב

 4: 15%. 174, 240, 252---האובכ 30 --ואבב קעוממוס 4. לגל 6.

 13. ותא ,176. | אובי 93: 94,102.  םכעברי 190. לא
 ןעי -- רשא ןעי 4,

 14. ול ; 154 ךלמ קווופס ךלמל 3. | תא , 70 -- תא הוהי 99

 םכעברי -- םכערברי 4. התע -- ע טק. 4 [/

 15. שתנו -- שטנו 96 -- ץתנו 2%0.  הבטה 114. | םכהיתבאל

9 1 0 "99 94 .03 ,80 ,8% ;82 :2 :3 :2 ,1 

-- 270 ,264 ,2572 :291 :253 :252 0 .240 ,224 ,187 ,182 

 םכהתובאל 30 -- םככיתובאל 158, קתותס קס. | רההנה 6
 154: 253: 257, 260, 271 4, 614. | תא 2", 112. | םכהירשא -=

 * ; 1 -- םבהירישא 150, 154, 178, 195, 251 -- םכהרישא 4

 םביסעבמ 2,82,172 -- םביסיעכמו 155.  הוהי --הוהי םכהיתובא 6

 16. ןתיו -- הוהי ןתיו 40, 70, 176, 24. המ 1% 9

 זרואטח ללגב לארשי , 40. | תאטה 1, ,,06

2 240 :224 :195 17 42 172 ,168 113,150 ,99,112 

4 ,286 ,204 ,260 ,257 :251 

 17. םכקתו -- םכקתו אבתו 4. אובתו לס.

 18. ותא --ול 96. - ורפסיו 257. = לכ --לע
 והיחא -- ו . 30, 145 -- 0:6 והיחא איבנה 171.

 הצרת :4%-

 ודבע , 246-

 182,197, 224, 226, 240, 246, ,- תכתברקו < 7. יתא
 --' 119 --תוא 112,114, 254. - רשא , 5. םכיהלא 7

 רובק < ורכק 182. | ויתומצע 3, 70, 96, 149. 168, 187, 224, 240.

 יתמצע תא , 253- | תא \ 30,70,112,240 : םטמס 246. | יתומצע

 70, 154,158, 224, 249 5 קזנתוס 70 ; 10756 -

 22. היה -- ויה 70, 253, 257, 260 4 רבדה -- זרא

 רבהב 2

 לאתיבב 93: 62

 רבדה 96:19 -- ה קת.

 רשא הבומה (טק. 40 זֶלָג. - הבזמה ,
 154: 155 158, 168, 187, 195, 198, 202, 260, 204. | רעב ;, 0.

 ןורמוש 9.
 ג1. הזה רבדה -- | םכרבדה 150 עו )20 תק

 154: 2522 + תדרא \ 23: 150, 2

 24. רבדה 150, 210 -- רבדכ -.

 220. םבבערי < 7: דיחבלו 0.

 תריב , 30 -- תריב תא

 1. אהה 5 תכעבורל 2

 2. ותשאל -- ותשא לא 154.  ימק 240-- ומוק 187. | תנתשהו
 240. . ועדי,קפ.  יתא --- ' \ 2 20790 002

 174,198, 202,240, 261, 252, 2ף7, 260, 262, 264, 270, 271 4/

 282, 614, 659'ק. הליש 1, 4, 0, 150 +4 222

 207, 200,204 -- ולש ז 54 תג4ע2. 22ף תוצזק. הנהו 30 5

 179,182,197. 224, 253, 257, 200; קמפ 154,168. | היחא -

 ינלשה היחא 150. | אוהו 202. | ילע --ילא 5
 קזווהסס םכעה , 1. י

 3- תררשע 282, | םכידוקו 0,112,158, 240, 2520207,

 204- קובקבו 3: 90, 112, 150, 158, 174, 187, 224, 22%, 80

 240, 246. 263, 257, 260, 264, 270 ; [סז6 70 130,144. | תאבו

 -- זראבו םכקתו אוהו 1,115, 190, 174, 182 2
 קזוגס 242 --- אוהד א 2. הזו 7.

 4- הליש 20, 86, )3, 112: 154, 158, 174, 202,224, 4.
 אובתו 70. . היחאו 1ז%. | אל ם 4. - לובי 0 2

 150,168, 176,182, 2260 246, 253, 257, 200, 264 -- לבי =.
 וינעב 4. ובשיוכ

 5. הנהו ז650. | שבכעבורי 4 שורדל 70,115: 210,224, 0

 253: 257, 260 4 הלוה 74. הֶאובכ 2: 3: 40 74
 70, 90. 101,110,150,155, 251, 252, 253, 257, 260 ; ןזנתגס 2

 -- האובב 11%, 264 -- האבב 85, 174, 176, 182: קוס 1
 תונתס

 6. עומשב 283.  והיחא , 15 -- 1 .99,182, 226. האבה

 לאוב 23; 93,112,150,176,0952: קחתס 1682 (טת6 1. | תרשא



 604 אזצו 6%

 קכעבחר בכשיו !שפימיה לכ סכעברי ןיבו שכעבהר 1
 ומא טכשו דוד ריעב ויתבא טכע רבקיו ויתבא שע
 ! ויתחת ונב שכיבא ךלמיו תינמעה המענ

 ו

 ךלמ טבנ ןב שכעברי ךלמל הרשע הנמש תנשבו 1
 סכלשוריב ךלמ כינש שלש : הדוהי לע סכיבא 2

 לרכב ךליו : שולשיבא רב קדכעמ ומא שו 3

 ובבל קדיה אלו וינפל קדשע רשא ויבא תואטח

 ןעמל יכ : ויבא דוד בבלכ ויהלא הוהי שכע שלש 4

 פכיקהל םכלשוריב רינ ול ויהלא קדוהי ןתנ דוד

 רשא : םכלשורי תרא דימעהלו וירחא ונב ;רא 5

 'ככמ רפ אלו הוהי יניעב רשיה תא דוד קרשע

 ! יתחה הירוא רבדב קר וייח ימ לכ והוצ רשא
 ימי לכ שכעברי ןיבו טפעבחר ןיב התיה המחלמו 6

 אולה השע רשא לכו שיבא ירבד רתיו + וייח

 הדוהי יכלמל כימיה ירבד רפס לע םיבותכ שה
 בכשיו |: םפעברי ןיבו שכיבא ןיב התיה המחלמו 8

 ךלמיו דוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא שכע םיבא
 זכעבריל םשכירשע תנשבו ! ויתחת ונב אסא

 שכיעבראו !קדדוהי לע אסא ךלמ לארשי ךלמ 10
 תב הכעמ ומא ששו םשלשוריב ךלמ הנש תחאו

 דודכ הוהי יניעב רשיה אסא שעיו |: םכולשיבא 11

 ילכ תא רסיו ץראה ןמ ששדקה רבעיו :ויבא 2

 6.5 אזצו 1. התת ₪.

 19. רשאו שחלנ רשא שעברי ירבד רתיו = + איבנה
 יכלמל טכימיה ירבד רפס לע זםכיבותכ שכנה ךלמ
 20 שירשע שכעברי ךלמ רשא שימיהו | : ללארשי

 ונב בדנ ךלמיו ויתבא םשכע בכשיו קדנש םיתשו
 21 הדוהיב ךלמ המלש ןב שעבחרו ! ויתחת

 עבשו וכלמב שעבחר קדנש תרחאו םכיעברא ןב
 הוהי רחב רשא ריעה סכלשוריב ךלמ הנש הרשע
 שכשו "לארשי יטבש ירכמ שכש ומש תרא םכושל
 22 יניעב ערה הדוהי שעיו | : זרינמעה זדמענ ומא
 שכתאטחב םתבא ושע רשא לכמ ותא ואנקיו הוהי
 21 תובצמו תומב שכהל המה כג ונביו : ואטח רשא
 ץע ילכ תרחתו ההבג קרעבג *רכ רע םכירשאו
 24 תבעותה לככ ושע ץראב היה שדק זכגו !ןנער
 2% יהיו :  לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה רשא זכיוגה
 ךלמ קשוש הלע שכעבהר ךלמל תישימחה הנשב
 26 זריב תרורצא ערא חקיו : שלשורי לע כירצמ
 חקל לכה תאו ךלמה תיב זרורצוא תאו קדוהי
 ! קדמלש קרשע רשא בהזה ינגמ ללכ זרא חקיו
 27 דיקפהו תשחנ ינגמ שכתחת םכעבחר ךלמה שעיו
 : ךלמה תיב וחתפ םשכירמשה וכיצרה ירש די לע
 29 זכיצרה שכואשי ?דוה' זריב ךלמה אב ידמ יהיו
 20 זכעבחר ירבד רתיו ! םכיצרה את לא םכובישהו
 ירבד רפס לע םכיבותכ המה אלה השע רשא לכו
 גס ןיב שכתיה קרמחלמו : קרדוהי יבלמל כימיה

 צד בג ₪ פע שזז 0 א 5%.

 ויתובא קס, 4. רבקיו 21. םבעבהר -- עבהר 1ם.1:ם. 1

 ויתובא 2, 70, 86, 158 ; קזנתנס ויתבא םכע ,\ 21, 182 - 2155 4.

 תינומעה 70. 934, %

 182, 4. שבובא 1066 םיבא 597 -- הבא 6% 277: 0

 6077, 642 תוגזַק. קנננגס 108, 461, 537: 580, 601 ; !ס06 227, 41 ג

 תטמס 490 -- םכאיבא +. 2

 1. הנומש 224 - תתנמש קצנתגס הרשע ₪7. 865. 154 --

 הנש הרשע 30,70,174,2ף%1. | םבנ ןב , 14%.  םכיבא -- האיבא

 2%3 -- היבא קזותוס 1.

 2. םכינש שלש 518 2%7. - שלשו 1%0. | םבילשוריב 6.
 םכולשבא תב הכעמ -- העבג ןמ לאירוא תב והיכימ 541. | תב -
 ןב 30 : קזומס 1,70. . םכולשיבא -- י , 182, 195, 2533, 260, 614

 -- ו . 82 -- םבולש יבא 158,178, 2.

 3. תראטה 2, 4 30, 70, 82, 93, 90, 112, 1וָב, 114, 140
284 ,283 ,282 ,270 ,271 ,253 ,252 ,251 ;240 :195 ;176 ,174 ,168 

 659 2 ; קצנמגס 4 השע רשא -- השע רשא אטח רשא 4.

 אוינפל 4.  ויהלא --ה , 93.  דיוד ,
 4. דוד , 182 -- אא דוד 1 -- ויבא דוד 224. | :רינ - - - ןתנ --

 ינ רינ ויהלא הוהי ול השע לס. | ויהלא , 202. | םםילשוריב 6.
 ירא ול וירחא -- ויתחת 154,198, 246. | רא 2"-- לע

 70. - םבילשורי 6.
 %. השע , 113. תא .ז72,182,105,198. | ינעב ף4. | הוהי ,
 188.  ויח 99--ווח 187. קר .21.  הירוא רבדב -- הירואב 1.

 5.6. ו"ח --(1ז) -- קר 6

 6. ןב לס. | םכעבחר -- םכיבא 10, 70" ,,,,%

 246 וייח ימי , קס -- םכימיה 4-

 7. םכיבא קזוחוס היבא 174 -- םיבא 187. | השע , 21. | אולה
 א 709 7-1 4 30, 86, 89: 90 93: 4: 96, 79
 ו 5% 158,174,182,187, 224,220, 201, 2%1, 267, 270
 קונוס 4 םכיבותכ טו 148 -- ו ; 90, 90,114,1%0. | רפס

 ןקזגוס ירפס 128. | םכעברי - - - - המחלמו ,, 249.  התיה -- ת
 10. ןב 9- םכיבא 2%-- םיבא 7.

 8. םםיבא -- סיבא 7. ויתובא 86, 158, זקס, דיוד

 22% -- יבא דוד 86. | ךולמיו 70,139, 269 4
 9. לארשי -- לארשי הדוהי ג. | לע -- ךלמ 1, 21, 3 7

 70, 82, 86, ףס) 94, 99, 100,101, 102, 130, 144, 14% תוגזק-
.1 ,288 ,270 ,264 ,252 ,251 ,249 ,246 ,176 ,174,175 ,160,168 

 10.  םבילשוריב 6. שכולשיבא -- * \ 86, ף3, 128, 23, 0

+ 

 אפא 6. דודב 8%, קזותחוס דו. 00. 8

 82. | דוד -- עוז. 800. ןיבא 1:

 םכירישאו 154 -- =

 זפ. םםיבתכ 8% 201. הכס
 20. םבימיהו -- ךלמהו 224- | בכשיו 2 99. ויתובא 30,

 86,158. - ךולמיו 70, 224, 257, 260, 264. | בדנ ,4
 21. הדוהיב -- ב ,182-- ב טק. 185 1ֶדָג- תחאו הנש < 7.
 תחאו , 1, 519 -- םביתשו 452 -- ג. עג5 519 - קנגמס תחאו הנש
 543. | םםעבחר :"; 70 עבש 7 200. | הנש ו

 שבילשוריב 96, 5- תרא \ 224. מא קמתגס ותשא 0
 המענ -- תינמעה 89. | תינומעה 8 182,195: 29

 262, 257, 260, 264 -- תינמענה - תינמעה - - םבשו , 4-
 22. %הוהי 86. | והאנקיוו 4. | ותוא 112. | לכמ -- יטבש לכמ

 1 םכתובא 70, 89, 96,172: 224- םכתואטחב 70.
 ואטח -- ואטח ושע 1:

 23. םכהל המה 9 88. | תובצמו ,7.
 שבהירישאו (06 4. | ההובב 23:93, 113, 224, 253: 257, 260 4

 כר הפר. 150: 55-
 24. היה קתומס ויה . | לכב זמ. | תבעותה לככ -- תובעותכ
 6ף0 2. | תובעותה 2 4 82, 85, 80, 93; 90, 99, 1, 2
4% ,240 ,226 ,210 ,195 ,176,187 .6,144,145 
 252, 23, 257: 4 264 -- תובעות 7ס -- תובעתה 86, 150 2

 271, 27ף, 282, 203, 286 -- ה . 0-- 2%
 2%. תישמחהה 3.7 5 529 1 58, 182. 224, 240: 252, 32
 257, 260, 282, 28 --ישימחה 240 -- תישישה 6. הלע -- ח 1.
 קשוש -- ו ; 70 85 -- קשיש 1, 2 96, 101, ,,,4
3% :251 ,250 ,240 ,240 ,240 ,227 ,226 ,224 ,202 ,198 ,195 ,182 

 257, 260, 271 3, 282, 6%0 2, 659 'ק, 664 ; קנננגס , 4
 26. חקלו 187. תא ג" 99.  תרצא 7ס -- תורצוא 80,

 96. 99 112 2 178,182, 240, 249, 252 -- )ורצא לא
 2%4. - תיב 1%-- ינב 178. | תרצא 70 -- תוצא

59 :226 ,224 ,178 ,158 5% :154 ,150 ,128 .94 :93 ,90 :96 .20 
 257, 260, 204, 286 -- תרצוא 89. | תאו 2%-- ! \ 96: 253: 7%

 260, 264. לכ , 257, 260, 264. = ינינזב 70, 89. 2 96159
 224,240. - המלש -- המלש ךלמה 2.

 27. ויתחת 4, (ס0א6 85. יניגמ 70, 59: ף6, 150, 155, 4
 ידי 210, קזנמגס 4. םכירמושה 112, 4.

 28. ידימ 0 7- אוב 6
 םכואשי -- ו , 40 -- םכואשנ 8%. | םכוצרה 7.

 -- םכובשהו 5-
 20. לבו , 614. | אשע דג. | אולה 24, 96,158, 664. בה
 4: 99, 171, 187, 2. םביבתכ 8, 6, 2 61407

 םכיבותכ בתכ %.
-5 , .0 .20 

 הוהי -- ךלמה 76.
 םכבשהו 2

 | ןיב -' 6. םכימיה לכ , 195.



 (2 4 אטו

 רשא היצע תאו קדמרה ינבא תא ואשיו ,יקנ ןיא
 ןמינב עבג תא אסא ךלמה שב ןביו אשעב 'הנב

 ותרובג לכו אסא ירבד לכ רתיו : הפצמה תאו 3
 קדמה אלה הנב רשא םכירעהו השע רשא "לכו
 קר הדוהי יכלמל כימיה ירבד רפס לע וכיבותכ

 זכע אסא בכשיו : וילגר תא .הלח ותנקז תעל 4
 ךלמיו ויבא דוד ריעב ויתבא שפע רבקיו ותבא

 ךלמ" שכעברי 'ןב במו : ויתחת ונב טפשוהי 5
 ךלמיו הדוהי ךלמ אפאל טכיתש תנשב לארשי לע

 ךליו הוהי יניעב ערה שעיו :טכיתנש לארשי לע 6
 : לארשי תא איטחה רשא ותאטחבו ויבא ךרדב

 והכיו רכששי תיבל היחא ןב אשעב וילע רשקיו 7

 לארשי לכו בדנו שכיתשלפל רשא ןותבגב אשעב

 שלש תנשב אשעב והתמיו |: ןותבג "לע םכירצ 8

 וכלמכ יהיו :  ויתחת ךלמיו הדוהי ךלמ קוסאל 9

 המשנ לכ ריאשה אל עברי תיב לכ תא הכה

 דיב"ירבד :רשא הוה .רבדכ הדמשהי דע ' םכעבהולו

 רשא :םכעברי תואטח לע | :יינלישה היחא ודבע 0

 רשא וסעכב ילארשי זרא קשיטחה רשאו תצטח

 בדנ ירבד רתיו =: לארשי יהלא הוהי תא םיעכה 1

 ירבד רפס לע םיבותכ שכה אלה השע רשא לכו

1. 5 ₪ . 

 : ילעמ הלעיו לארשי ךלמ

60 12 

 11 זדכעמ זרא זכגו : ויתבא ושע רשא םכיללגה
 הרשאל תצלפמ התשע רשא הריבגמ הרסיו ומא
 : ןורדק לחנב ףרשיו התצלפמ תרא אסא זררכיו

 14 זשטע שלש היה אסא בבל קר ורס אל זרומבהו
 1% תיב ושדקו ויבא ישדק תא אביו : וימי לכ הוהי

 16. ןיב דתיה קדמחלמו + ילכו בהזו ףסכ קדוהי

 17 לעיו :םכהימ לכ לארשי ךלמ אשעב ןיבו אסא
 קדמרה זרא ןביו הדוהי לע לארשי ךלמ אשעב
 ז8 חקיו : הדוהי ךלמ אסאל אבו אצי תת יתלבל
 תורצואב םכירתונה בהזהו ףסכה לכ תא אסא
 דיב םכנתיו ךלמ תיב תורצוא תראו קדוהי זריב
 ןמרבט ןב דדה ןב לא אסא ךלמה שכחלשיו וידבע
 ז) תירב :רמאל קשמדב בשיה םשכרא ךלמ ןויזח ןב

 ךל יתחלש קדנה ךיבא ןיבו יבא ןיב ךיניבו יניב
 אשעב תא ךתירב תא הרפה ךל בהזו ףסכ דחש

 20 לא רדה ןב עמשיו
 לע ןל רשא וכיליחה ירש תא חלשיו אסא ךלמה
 תיב לבא תאו ןד תאו ןויע תא ךיו לארשי ירע
 : ילתפנ ץרא לכ לרע זרורנכ לכ זראו קדכעמ
 21 בשיו המרה תא תונבמ לדחיו אשעב עמשב יהיו
 22 הדוהי לכ תא עימשה אסא ךלמהו ! קדצרתב

 על ב תי 2 יי ם 0 1

 100,102, 15,154,158,160,168,172, 182, 107, זָסֶא, 224, 22

- 614 ,2 ,282 ,271 ,264 ,260 ,2%7 ,2%2 ,240 ,228 ,227 ,226 

 ןיבא 3:99. | ךיבא -- ךמא 70. | דחוש בהזו ףסכ < 0.
 רחש ,ג -- דחוש 04 תא ךתיריב

 20. עמשיו (0ק.:48 דג. | דדה -- רדה 246,260,8%. | ךלמ

 21,168. אסא ,70. תא ",.150--לא 2, קתמס 128. ירש

 5 םםילייחה 1,112,115,154,172, 224, 226 ; קענתוס 96

 רשא -- רשא םביליחה רשא 4 לע 1%-- לא 30, 70

 93: 96,158,174.182, 198, 240. | רע --ירה 168 --ירש 224.

 ךיו ; 1 -- חקה 150. | תיב -- תאו 253, 287, 260- | אבעמ 4

 זרורנכ -- ו. 1, 3: 96. 150; 154, 249, 257 -- תורנכ ץרא 2%4---

 "רוע ל

 21. עומשכ 1:

 תונבל 1.
 -- המדה 1.

 22. |]יא--] . 8). | תא 2"

 השעב 182.  ךלמה תא 4%

 23. לכ 20 אולה

 תביבתכ 89, 96.150.154,182. = ויתנקז קס. תא -- לש ע

 24. םכע 1"-- תא 176. | ויתובא 70, 96. | ויתבא םכע רבקיז

 494.  ויתובא לס. | ךולמיו .
 2%. לע -- לב לע 4.
 ךולמיו 70, 257, 260, 4.

 : 26. שעיו ₪5 145.  ךרדב קזותוס ןיכרדב .

 אשעב -- א טק.145 130 -- אשעב אסא 4

 תא ,\ 154, 224, 271, 282, 284, 300. המרה , 6

 182. | הצע 86 -- היציע 70

 ןימינב 102. תאו 2"-- | ,%

 םכה ז,70,112,45

/ 

 םכיתש -- הרשע 250. | הדוהי ,71.

 ויבא , 70 --ויבאא
 174. | רשא -- רשא אבא 160. | אטחה 4.

 27. רושקיו 112,190, 240, 2%7, 260, 204, 283.  אשעב ---- ןב

 א 614. | היחא קזגמס איחא 2 -- היכא 224. | בדנלו 250. לכ

 28. והתימיו 20, 80. 90, 03, 94, 112, 113. 144, 4

,267 ,21 ,2%2 ,261 ,240 ,246 ,220 ,224 ,210 ,182,187 ,178 

 204, 270, 64. ךולמיו ץס, 260 4.

 29. וכלמב 1,21, 85, 86, 80,112,160,174,175, 224, 253,257,

 288,602, 614: !סחו6 150 ; טנ06₪ 260. הכה שב 17%. תא,

 לפ.187. לב דל 20 224. ו אלו 10. רע == דע השאה 15-

 ודימשה 1, 20.5.4021. 22/07 ל 89, 93: 96. 99 52

 ז50,154,158,172,174,176,182,187,195, 22%, 226, 240 2

 257, 260, 262, 264, 664 ; קצנתוס 10, 82, 128 ; (0ז6 4. רבדב

 קזותס רבדב 99. ינלשה 1. 2. 3: 4, 70. 82, ,

 128,144,150,1%5,172,178,182,187, ספ, 198, 286 -- ינולשה

'ְ .6 ,18 

 20. תאטח 3: 4, 70, 82, 89, 90, 93, 06. ..,.,71

 182, 224,2%1,26%2,2%3,25%7, 260,204. | םבעברי , 240 -- הדוהי

 םבעברי לס.  וסעכב קזופס ושעכב ףפ. סעכה 249. הוהי ג.
 תג. -

 21. (00תו. 41 61 12 [ז4ת[ק0[ 4 לכו , 2. השענ -

 אולה 1, 1, 04. המה 1:82. | םכיבתכ 90

 ושדקו -- ישדק תאו 21, 70,158 -- -

 12. םכישדקה תא 1,169,202,2%2,2%7. לכ זז. 4
 145,176. 6- םכילוליגה 70, 93, 158 -- םכילולגה 1.2 4
52 5,,,,ָ,ָ,ָ,ָ,,ָ .99 :96 :94 ,86 ,8% ,82 ,10 
0% ,240 ,246 ,242 ,240 ,226 ,224 ,210 ,187 ,182 ,175 :172,174 

 261, 262, 204,270,271,279) 282, 283, 284, 286, 6014; צותמס

 ויתובא 4, 06, 158, 4.

 13. היריסיו 150, 240. 253; 7 260 264 -- הריסיו 1, 23, 5%

2 ,182,187 ,158 ,155 ,154 ,130 ,115 ,112 969 :93 :90 802 70 

 220, 226, 226, 227 ; קזוותס 128 ; סע 04, 144 -- הריפכה 1

 -- הריםי הרבגמ 21,96, 5. תרלצפמ < 7.

 התצלפמ = - - יהרשאל ) 1." ההישאל 224. | רוה 12.
 ףרשיו -- התוא ףרשיו 89, 14% -- התא ףרשיו 250 -- ףורשיו 22

 15 204- ןורדק 24

 1 4. ויהלא הוהי 182, 2.

 ז ;. ויבא -- ויבא דוד 6.
 ישדקו 1: 4, 80: 91,112,115,149. 0% 168, 174, 195, 224,

 246, 249: 250: 251: 2 260, 264, 270, 271.44, 286, 614, 659'ק ג

 קונותס 2, 10,113,128,02 106 4 ףסכבו 7-
 16. השעץעב 60 לארשי -- הדוהי 4. םבהימי *=---

 בימיה 42 1 לארשי = == - לכ

 17. *ןרלבל 0 אצוי 1, 2, 2, 23, 70, 82, 8%, 03: 00, 4

 1סו, 102, זז2, זהה, דד, דס ד 082

29 ,257 ,253 ,260 ,240 ,246 ,226 2109 ,176,182,187,195 

 203, 264, 271, 279. 282, 283, 49 286 -- א'צי 178. | אפאל 8

 182 -- אסא לע קחותוס 06 -- א 2" טק. 09 --םטמס ףסאל 4

 19. בהזהו -- בהוהו לכ תאו 4 םכירתנה 2%
 2%3,260. - תורצאב ז 8% 80: 90: 93: 94, 102, 4

 158, 174,187: 253: 254: 7% 260, 263 -- תרצואב 15%. - תראו

 תורצוא !טק. 186 173 -- תורצואבו 150, 154, 240, 614 ; תטתס 6
 --- תורצאבו 1, 40, 85, 182, 187 ; [סת6 99. | תורצא 2

 4, 101 , 159, 172,174, 210, 270 -- תרצא 5. ךלמ תיב תק.
 40. 102... תב, ךלמ -- ךלמה .1. 2, 4, 40, 0 90 2

 ספ, 01,112, 113,115, 141, 145כ 149,150, 154. 1789, 2)

,264 ,260 ,257 :253 ,251 ,250 :249 ,240 2279 ,225 ,224 ,187 

 271 8, 282,659 2,664:  קוומס 00,128,168,108 ; 10766

 ונתיו 187. = חלשיו זס, 650 1.  ךלמ 614. לא ,90. ןב ז
 93.96. 174 -- ןיב 178 -- ךלמ קוומס לס --[טק. 14 4 -- ב קב

 גג0 112.  דדה ---רדה 246 -- ךלמה 182. ןב ןמרבט ןב ,4
 ןומירבשט 30. 70, 93: 96, 150, 174, 224, 240, 253, 257, 260, 4

 -- ןמירבט 4 286 -- ]ומרבמ 1.3, 80,112, 6 2

 ז178,195,7%: 262 ' קזננגס 2,82, 4 בשויה 6

4 200 ,2%7 ,242 .240 ,176 ;154 

 19. ךניבו 1, 2. 4, 40, 67, 70, 82, 85, 80: 90, 94,09 12

.1 270 ,252 ,250 ,187,195 ,182 ,112,114,154,168,172,175 

 283, 288 1, 100, 1, 614, 4. ןיבו 1, 23: 40, 85. 895 6%

 וימי =-- ויי'זד ימי 1.
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 קכירשע תנשב והתימיו והכיו ירטז אביו ! הצרתב
 יהיו :  ותחת ךלטיו קרדוה ךלמ וסאל עבשו
 אשעב תיב לכ תא הכה ואסכ לע ותבשכ וכלמב

 דטשיו ! והערו וילאגו ריקב ןיתשמ ול ריאשה אל

 רבד רשא הוהי רבדכ אשעב תיב ירכ תא ירמז

 תרואטח לכ לא : איבנה אוהי דיב אשעב 'רא
 רשאו ואטחה רשא ונב קדלא זרואטחו אשעב

 יהלא קדוהי קרא סיעכהל "רארשי תרא ואיטחה
 רשא לכו הלא ירבד רתיו + שכהילבהב לארשי

 וכימיה ירבד רפס לע כיבותכ שכה אולה השע
 הנש עבשו סכירשע תנשב : לארשי יכלמל

 הצרתב סשכימי תעבש ירמז ךלמ הדוהי ךלמ אסאל

 עמשיו ! ספיתשלפל רשא ןותבג לע שכינח שעהו
 זרא קדכה וכגו ירמז רשק רמאל םשכינחה שכעה
 תובצ רש ירמע תרא "לארשי ככ וכלמיו ךלמה
 ירמע ?דרלעיו | +: הנחמב אוהה זכויב לארשי לע
 יהיו ! הצרת לע ורציו ןותבגמ ומע לארשי לכו
 תיב ןומרא לא אביו ריעה הדכלנ יכ ירמז תוארכ
 ! תמיו שאב ךלמ תריב תרא וילע ףרשיו ךלמה
 הוהי יניעב ערה תושעל אטח רשא ויתאטח לע

 איטחהל השע רשא ותאטחבו םעברי ךרדב תכלל

 רשק רשא ורשקו ירמז ירבד רתיו : לארשי תא

 יבלמל כימיה ירבד רפס לע םיבותכ שה אלה

 זכעה יצח יצחל לארשי שעה קלחי זא : לארשי

 ירחא יצחהו וכילמהל תניג ןב ינבת ירחא היה

 שעה תא ירמע ירחא רשא שעה קזחיו : ירמע
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 1 64 ת א

 אסא ןיב התיה המחלמו + לארשי יכלמל סכימיה
 1 שלש תנשב :םכהימי לכ לארשי ךלמ אשעב ןיבו
 לכ לע היחא ןב אשעב ךלמ הדוהי ךלמ אסאל

 ערה שעיו : הנש עבראו פכירשע הצרתב לארשי
 שא ותאטחבנ כעברי ךרדב ךליו קדוהי יניעב

 ! ללארשי תא 'איטחה

6 1 

 ז תושעב לע יננח ןב תווחי ירא ;דוהי רבד יהיו
 דיגנ ךנתאו רפעה ןמ ךיתמירה רשא ןעי :רמאל

 תא אטחתו טכעברי ךרדב ךלתו לארשי ימע לע
 ריעבמ יננה : שפתאטחב ינסיעכהל לארשי ימע
 תיבכ ךתיב תא יתתנו ותיב ירחאו אשעב .ירחא
 ולכאי ריעב תנשעבל תרמה | +! טבנ ןב םעברי
 ; קכימשה ףוע ולכאי הדשב ול זרמהו שכיבלכה

 זכה אלה ותרובגו השע רשאו אשעב ירבד רתיו
 : ינארשי יכלמל כימיה ירבד רפס לע שפיבותכ
 ךלמיו קדצרתב רבקיו ויתבא שכע אשעב בכשיו
 איבנה יננח ןב אוהי דיב שכגו : ויתחת ונב הלא
 לכ לעו ותיב יראו אשעב לא קריה ?ץדוהי רבד
 השעמב וסיעכהל הוהי יניעב קדשע רשא הערה
 :ותא הכה רשא לעו זכעברי תיבכ תויהל וידי
 ךלמ הדוהי ךלמ אסאל הנש ששו סכירשע תנשב
 ; טכיתנש קדצרתב 'לארשי רע אשעב ןב קרלא
 אוהו בכרה תריצחמ רש ירמז ודבע וילע רשקיו
 תיבה לע רשא אצרא תיב רוכש התש הצרתב
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 7 גב ה ₪ 2 5 0 10 א 4.

 ותבשב 112, 251, 251, 2%7, 260, 264; קזזמס 11. ובלמכ 4.
 ו הכהו 21, %.- תא ,4 128 [סעצ66 4

 ריב , אשעב -- רבד רשא הוהי רבדכ אשעב 4

 אלו 144, 4 ול -- אל 4 ריקב ןיתשמ טק. 4" 1.

 וילאוגו 112, 174, 240 -- ןלאגו 187 -- ולאוגו 1 0.
 12. אשעב לא ,112. | לא -- לע 160,300, 68 קוס 4

 אוהי קזנתוס הוהי

 13. לא גק.188 1,168 -- תא 85,סנג קוס ףס,זזל ג 6
 99 -- ל 0. = 1 לכ ;, 24. תאטח 3, 70, 86, 80. 4

202 0, ,226 ,224 ,202 ,182 ,99,112,115,150,158,174 

 תאטחו 4, 70, 80, 93: 99, ,,ָ,,74 176, 2, 195: 2

 226, 240, 252, 263,282 --הוהי תאטחו 150. | לא 6:4. | איטחה
 93,187. חרא סיעבהל לארשי ,182. = םיעבהל -- כ ,%.

 םכהילבהב -- םכהילבהב לבחב 8.
 14. לכו ; 4- | אלה 1 2, 4, 21, 30, 80. 03, 9,102, זז,
239 6 ,187,224 ,182 ,150,154,158,174,176:178 ,115,128 

 260, 264, 271, 282, 281, םכיבתכ

 1%. עבשו , 614. = הנש ,\ 96.99 -- ה גק. ג 4
 006 הפאל 115. | םכעהו -- ע ; 1. | םכינוח 3,113,174
 253, 257 ; ןוזוחס 168 ; (סזו6 96. | םביתשלפל רשא , 4

 16. םכינוחה )3, 113, 176, 240 הכה שבנו ,4

 וכילזכיו 1. 4, 21, 23, 30, 700 86, 86, ף6, זוז 15,150

260 ,257 ,254 1 ,228 ,226 ,22% ,198 ,187 ,182 ,178 ,176 

 264, 664 -- והכילמיו ףּ- | לע , 158. | הנחמב קזוווס הנחמל
 17. לעיו 4 ורוציו 7-

 18. תוארב 264. | ךלמה -- ךלמ 3, 94, 96, 195, 614 -- ךלמא
 2,168. | ךלמ -- ךלמה 14%, 149, 150, 14 תוהזק. 182, 202, 2249

 267, 260, 264, 664; זוזחס 168, 249 ; תטת6 240 -- ךלמא %

 0 שאב (גק. ז:ג

 19. ויתאטח -- * , 23, 70 885. +9
2650 ,240 ,242 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 ,108 ,182 ,172,174 

 288,614: תטחס 168, 202 -- \י'תואטח 1 -- םכתאשה 6.

 השע טק. 85 8% -- אטה 90,115, 158, 187,198, 246, 250, 2

 לארשי -- הוהי לארשי 6.
 20. אולה 3,90,94, 210. = םכיבתכ 3, 85, 94, 96, 9, 2

 ג%0,168,172,1ֶפ, 510 ',- |

 21. קלחי = לחקי 257. | שכעה 2*-- לארשי םבעה
 קזומוס בזה ףָּב -- * (טק- 4

 אסאל

 היה

 ינבת , 70 -- ינבית

% 

 והתמיו 85, 96, 154, 195, 6147- והיתמיו 6-

 15014.  רפס -- ארפס 2. | לארשי -- הדוהי 6.
 42. היה 21. - אשעב , 96 -- השעב 26. = םכהימי ₪ םכימיה

 70 93: 154 155: 187, 242, 257, 260, 601 תוגזַק. 10166 0.
 33. שולש 1 -- שלש םכא ףָּג. | היחא ןב ₪0ק. 141. זֶדָּב- | ןיב
 252.  היחא טק. 4: לכ , 150,178,202.  םבירשעו עברא

4 0 

 34. םכעברי , 2.

 1. לע -- לא 277 וגז. 28%. ]מ 300 04(טז 16 4
 ןיאו יאדוב תועט הזו אשעב לא יאברעמל הז לע בותכ הלודג ארקמב

 השרפבש רחא קופפ לע קר ומוקמ ןאכ 16. 60 2
 2, ךיתמרה 3: 67. 94 1ל2, 19% -- ךתמירה 2
 224- ךיתומירה 1, 2, 21 86, )6, 101,158,176. 6% 2260
 2%33 קממס 82.  ןמ -- ךותמ 176.  איטחתו 1, 21, 10 70 52
 86, 93: 6 ,?ץץ,,+,,,+,,ץ95
 | 202, 210, 224, 261; 7: 260, 204 ; קגמוס 168. | ימע תא , 1.

 ינסעכתל
 3. ריעבמ -- * 30,173 -- במ עת. עג8 115-2 וחש +8. 4.

 תא ,70. 93.  תיבכ -- תיבב קוס 39 ט1060טע
 4. םכיבלכה ולכאי ; 96. | ול 6.

 5. השע -אשע 2. ותרבגו 101, 240, -
 254. המה 6- םביבתכ 5 4

 ירפס 6.
 6. ויתובא 7ס, 86, 96, 187,

 ךולמיו 257: 260 4.

 אולה 9 0
 רפס קוס

 ויתחת - - ךלמיו , 2.

 ל. ןב ;1897- | איבנה , 2 ל התה ג. אשעב -
 השעב ףפ-- א 0.186 3. לאו --3- ותיב -- רמאל ותיב
 260. - לעו 1% נק. 113 --52 187,224 רשא 9
 --רשאו ָסָּג. = השע , 21.  וסעכהל 174, 251 - ונסיעבהל ויזמוס

 גו.  השעמב -- ש ,1ופ. | תויהלו 1. | ותוא 96,112 3-
 א. הנש | 25. 5 | למ 2", 25

 9. רושקיו 112, 224, 240, 257, 200) 264. - ודבע ע. 3 7.
 הצרתב התש < 4: התוש ףב, 112,113,115, 150: 253: 73
 260,264. | רוכש , 1 --ו 174 -- רוכיש 150, 2%7, 200. | תיב

 --'.79-- תמ 0 הצרא 10, 251, -
 10. ירמז , 4:

 עבשו -- הנש עבשו 40, 4, 150, 168,182, 2 260 -- תו,
 הנש 202. - הדוהי 0.14 ג. | ךולמיו 27, 260, 264
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 וריעצ ביגשבו הדפי ורכב שריבאב קדחירי תרא
 עשוהי דיב רבד רשא :הוהי רבדכ היתלד ביצה
 .ןונ ןב

 ו ו

 באחא א דעלג יבשתמ יבשתה והילא רמא'ו 1
 זכא וינפל יתדמע רשא *לארשי יהלא קדוהי יח
 : ירבד יפל כא יכ רטמו לט הלאה םכינשה היהי
 ךל תינפו הזמ ךל : רמאל וילא הוה' רבד יהיו
 ; ןדריה ינפ לע רשא תירכ לחנב תרתסנו המדק

 ךלכלכל יתיוצ סכיברעה תאו התשת לחנהמ היהו 4
 לחנב בשיו ךליו הוהי רבדכ שעיו ךלו :םשש =
 זכיאיבמ םכיברעהו |: ןדריה ינפ לע רשא זרירכ 6

 ןמו ברעב רשבו שכחלו רקבב .רשבו שחל ול
 יכ לחנה שבייו כימי ץקמ יהיו |: הדתשי לחנה
 וילא הוהי רבד יהיו ; ץראב שכשג היה אל
 זרבשיו ןודיצל רשא קדתפרצ ךל שכוק :רמאל
 : ךלכלכל קדנמלא קרשא םםש יתיוצ קדנה שש

 קדנהו ריעה חתפ לא אביו קרתפרצ ךליו םכקיו גס
 הילא ארקיו שכיצע תרששקמ קדנמלא השא שמש

₪ ₪ 

00 4 

 .ךלתו : התשאו ילכב זכימ טעמ יל אנ יחק רמאיו
 זכחל תפ יל אנ יחקל רמאיו הילא ארקיו תחקל

 גועמ יל שי שכא ךיהלא הוהי יח רמאתו : ךדיב 2

 זרחפצב ןמש טעמו דכב חמק ףכ אלמ םא יכ

 5 זס אי ו

 34. ומיב 70. | לאיח קוס ליאיח 2 -- לאוח ₪06 176. | תיב

 -- תיב לא 240 -- תיב תא 130. = החירי תא -- וחיריב 7 תו

 רוה 06 = תר החרי 94, 225 -- !חירי %4

 תוגש. 168, 174, 224, 227 1ת4זַק. 240, 240 והגז. 201 זתגזק. 271

 288, 602 ; 10766 4. ורוכב 30, 89, 93: 96 7,

 226. הדס" 1,225. | בינשבו -- * \ 1, 4, 30,168, 226, 22, 204

 -- בומשכו 150 -- בוגשבו 86, 87 1058: 224, 029

 240 250: 251, 253, 257, 260, 270, 271 ,\, 614, 650 2,171 69'ק

 קזותס 113,128,1%%. וריעצ -- וריעצי קס -- ונב 1 -- ודיעצ 2

 -- הריעצ 23.96. 1,587 2, כ

 60סז ; קונוס 04. | עשוהי ₪ עושהי 7ס -- עשוהי ודבע 30 -- עושוהי

 6. ןונ ןב טק. 236. ג -- איבנה ל.

 1. יבשותמ 2, 4, 23, 30, 70 4% 6 1סז, 112, 13,110

 155:174: 226, 240, 253, 257, 260, 264, 270 -- תר טק. |

 לא ,187. יח ,2. רשמו -- ץראה לע רטמו 4.

 ילא 70 9, 2. שס. [0ק.136 17%. - הוהי קנומס אוהי
 115, 264: קע1תגס 1

 3. ךל 1%-- ךל םכוק 98. | ךל 2%, 168. | תירב -- תירב 9.
 ינפ

 4. תרא 93.  םביברועה 30, 112, 240, 253. = = יתיוצ , ל.
 םכש -- המש

 5. ,ךליו א" נק ו
 27 תירכ עומס תירב

 6. םכיברועהו 112,113, 240.  םביאיבמ , 99 -- םכיאבמ 82, 4

 101,178, 210, 240, 252, 270 -- ןיאיבמ 4. ול 1%

 םכחלו רקבב רשבו , ג. 4 רשבו :", 115.  רקובב 284 -- ברעב
 רקבב 13. | ברעב רשבו םכחלו ; 85: 5 חלל.

 7. סכומי -- כו 158. | שביו 21, 40, 70, 86. 035, 4, 1

,267 ,2%3 ,246 ,228 ,226 ,22% ,224 ,182,187 ,155 ,154 :150 

 264,264. | לחנה תא 2%0. היה , 86. םכשגה סָּג --רטממ
 8. ילא 80,145,182 ; קזנתס 2.

 9. ןדיצל 94: 154, 187, 25325 4. הנהו 2
 240, 270 ; קזנתוס 128. | םכש \ 252.  השא 0.

 9, 10. הנמלא - - (16) - - ךלכלכל , 6.
 10. אביו --- ב 6 ו 70. | ריעה , 2

 79: 93: 224, 240 רמאיו ,\, 4.

 התשאו - - טעמ -- ךדיב םכחל תפ 4.

 רבדב ג, קנס ךליו 2%

 םבש ,93.  תששוקמ
 יחקל 101,160 4.

 ילכב םבימ טעמ 5.
 13 4 םכומ

 זז. 00. 101. | ארקיו וס ארקתו ףָג- | יחקל -- ל קמפ

 ק 128. - תפ יל - תפל 182. יל

 4 60 ג. 1. כ א ₪ ₪

 ! ירמע ךלמיו ינבת תמיו תניג ןב ינבת ירחא רשא
 24 הדוהי ךלמ אפאל הנש זרחאו םכישלש תרנשב
 הצרתב הנש הרשע זכיתש לארשי לע ירמע ךלמ
 24 זראמ-ןורמש רהה זרא ןקיו ! םינש שש ךלמ
 תרא תורקו רהה זרא ןביו ףפכ םכירככב רמש
 רהה ינדא רמש שכש לרע הנב רשא ריעה שש
 2% עריו קרוהי יניעב ערה ירמע קרשעיו | ןורמש
 26 טבנ ןב ססעברי ךרד לכב ךליו : וינפל רשא לכמ
 תא סיעכהל לארשי תא איטחה רשא ויתאטחבו
 27 ירמע ירבד רתיו ! םפהילבהב לארשי יהלא הוהי
 זכיבותכ שה אלה השע רשא ותרובגו השע רשא
 28 בכשיו | : ללארשי יכלמל כימיה ירבד רפס לע
 ונב באחא ךלמיו ןורמשב רבקיו ויתבא זכע ירמע
 20 לארשי לע ךלמ ירמע ןב באחאו : ויתחת

 .ץרדוהי ךלמ אסאל הנש קדנמשו םכישלש תנשב
 טכירשע ןורמשב לארשי לע ירמע ןב באחא ךלמיו

 20 יניעב ערה ירמע ןב באחא שעיו ! הנש זוכיתשו
 41 תואטחב ותכל לקנה יהיו :וינפל רשא לכמ הוהי
 לעבתא תב לבזיא תא השא חקיו טבנ ןב םכעברי
 : ול וחתשיו לעבה תא דבעיו ךליו םכינדיצ ךלמ
 12 !ןורמשב הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו
 33 תושעל באחא ףסויו הררשאה תרא באחא שעיו
 לארשי יכלמ לכמ לארשי יהלא .הוהי תא םיעכהל
 34 ילאה תריב לאיח זדנב וימיב :וינפל ויה רשא

 צב זך 1

 261 -- ונבת זותוס . ז-רנה 12 0

 187, 224, 246, 253 --+ תגיב 4. וכלמהל 8. יצחו 6.

 22. 01. 614.  'רמע 1%, 168.  רשא ,ףס. | תרא--ןמ
 דגש: - *רחא 2" 1,150 ---' 187. ' יתנג זני

 168,187, 224, 246, 253 -- תגיג 70. | ךולמיו 257. | *רמע קנווס

 18 110 -- טק. 28 .

 24: אסא 76. ךלמ הדוהי , לס. =  הנש 2" 202 שש ,
 24. ןורמש 1"--ו, 70. תא 3", 93. ןורמש - - רמש ₪ק.

 ד

 2%. שעיו 4 -- השעיו לע 21. | הערה 9. | הוהי -
 26. ךרד לכב 00.148 173 -- ךרדב 202. | ויתאטחבו -- בו ,
2 .115 ,112 ,112 ,3( ,00 ,80 ,85 ,70 ,10 ,21 ,2 :1\. '--7 227 

,220 ,224 ,202 ,108 ,105 ,182,187 ,176 74 + 

,2813 ,282 ,271 ,270 ,202 ,260 2 ,251 ,250 ,249 ,246 ,242 

 602, 614, 659'ק -- היתאטחבו 96 -- ויתאטחכו קנ1ס 158 ---

 וותאשטהבו

 27. ירמע , 8%.  רשא 1"--רשא לבו 7

 1 9 150, 155,158. 160,168, 182, 187, 108, 202 תג.

-- 128,110 10166 ; 601 ,400 ,0 283 ,44 271 ,204 ,200 ,2%7 ,246 

 רשאו 154.  השע רשא ותרובגו , 4,168. ותרבנו 4

 אולה 3; 6. םכיבתב 11, 128, 150, 105,240. | םבימה 76.
 לארשי (טק. 18.

 28. ויתובא 86, 96,187. = ןורמושב 281. | ךולמיו 260 42.

 2. שבישלש -- םבישלש עו םםינמא 96. = .הנש הנמשו , 4.
 הנמשו -- האמו 252 -- םכינמשו 187.. ןב באחא ,1.  ןורמושב
 240,284.  םםירשעו 612. םכיתשו טק. 96. דג -- עבראו 5

 230: 375 תוזַפ. 612 -- םכיתשו עבראו 93 -- ., 6.
 30. ערה תא 5

 41. ותכלב 40... | תראטחב 21, 80, 93: 96.

,204 ,263 ,200 ,257 ,253 ,240 ,224 ,202 ,1852 ,179 ,174 ,150 

 271, 270: 282, 283, 284, 280, 66011: קתותס 128 -- םבתאטחב

 006 70.  השא תא 2%0. | לעבלא 150,182; קותס 110; םטתס
 פג -- לעבליא קוס 96 -- לעב תא 158,198, 264. | םבינדצ 1,

-- 286 ,284 ,270 ,264 ,260 ,2%7 ,246 ,172 ,168 ,154 ,150 ,90 ,67 

 םכינודיצ 4: 70: 86, 174, 224, 2%1 -- םכינ\דצ ומ ףּג -- םכינודצ
 124 קרא 2 14 ווהתשיו ף9. =

 32. זרוחבזמ קס. | לעבה -- ה ,4
 ןורמשכ קענתס 4

 33- .ףסיו 1, 40, 128, 176, 182, 224, 240, 2%2, 257, 260 9

 270. | תשעל 210. | לכמ -- לכמ ילבהב 70. | לארשי 2
 ץראה 614 -- לארשי ץראה 1. ויה 499.  וינפל קצגנגס ךינפל 8

 ןורמושב 28 ---
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 ! יחיו וברק רע דליה שפנ 'בשתו והילא רוקב
 התיבה הילעה ןמ והדריו דליה תא והילא חקיו 3
 רמאתו : ךנב יח יאר והילא רמאיו ומאל והנתיו 4.

 טכיהלא שיא יכ יתעדי הז התע והילא לא השאה
 ! רפא ךיפב הוהי רבדו התא

₪ 

 הנשב והילא לא היה הוה' רבדו שםיבר כימי יהיו
 הנתאו באהא ללא קדארה ךל רמאל ?רישילשה

 לא תוארהל והילא ךליו : המדאה ינפ לע רטמ 2

 ירכא באחא ארקיו : ןורמשב קזח בערהו באחא

 זרא ארי קדיה והידבעו תיבה לע רשא והידבע

 יאיב1 קרא לביא ;רירכהב יהיו : דאמ קדוה' 4
 םכישמח סכאיבחיו סכיאיבנ האמ והידבע חקיו הוהי

 באחא רמאיו ! םימו שחל שכלכלכו הרעמב שיא 5
 לאו שימה יניעמ לכ לא ץראב ךל והידבע 'רא
 דרפו פופ היחנו ריצח אצמנ ילוא םשכילחנה רכ

 ץראה תא םשהל וקלחיו : המהב ןמ תירכנ אולו 6

 והידבעו ודבל דחא ךרדב ךלה באחא הב רבעל

 המ רבו היהכש יה אהחבל דהא ךהדב ךלה 7

 רמאיו וינפ לע לפיו והרכיו ותארקל והילא

 ג ןס א

 יל והיתישעו יתאבו סכיצע ופינש תששקמ יננהו
 ז4 לא והילא הילא רמאיו  :ונתמו והנלכאו ינבלו
 הגע םשכשמ יל ישע ךא ךרבדכ ישע יאב יארית

 ישעת ךנבלו ךלו יל תראצוהו קדנשארב קדנטק
 14 דכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ :'הנרחאב
 דע רסחת אל ןמשה תחפצו קדלכת גל חמקה

 1% ךלתו : קרמדאה ינפ לע םכשג הוהי ןתת כו
 קדתיבו איהו אוה לכאתו והילא רבדכ קרשעתו

 16 אל ןמשה תחפצו התלכ אל חמקה דכ !םימי <
 ! והילא דיב רבד רשא קדוה' רבדכ רפח

 17 תלעב השאה ןב הלח הלאה כירבדה רחא יהיו
 הרתונ אל רשא דע דאמ קזח וילח יהיו זריבה
 18 שיא ךלו יל המ והילא לא רמאתו ! המשנ וב
 תא תימהלו ינוע תא ריכזהל ילא תאב סכיהלאה
 109 הקיחמ והחקיו ךנב תא יל ינת הילא רמאיו :ינב
 והבכשיו סשכש בשי אוה רשא הילעה לא והלעיו
 20 יהלא הוהי רמאיו קדוהי לא ארקיו : ותטמ לע
 תוערה המע ררוגתמ ינא רשא הנמלאה לע שגה
 21 שלש דליה רע רדמתיו : קדנב תרא זרימהל
 בשת יהלא הוהי רמאיו הוהי לא ארקיו םכימעפ
 92 קדוהי עמשיו |! וברק רע קרזה דליה שפנ ג

 שק הית תלמ |, 020 10%

 252, 257; 260, 203, 204, 270, 282 ; קצננגבס 4 אנ ,1:
 שפנ תא 224,250. הזה 40. | לע 27-- לא 21, 70,198, 4,

 222. וברק -- יחיו וברק 3.

 22. 6 והלא 0. לע -- לא 70, קזנוס 4

 23. ירא , לס -- לא ףָג. - והדירויו זז 2, 150, 158, 168, 253 --

 והדרויו 94, 96. 154,155 : קזוממס 128 -- והדיריו ,87) 224

 257, 260, 204 ; קזומוס ומאל -- ומא לא 14

 האר 6. להו וו 6

 ו םכיהלאה 5.

 יאר 94-

 הוהי -- םכיהלא

 1 .בימימ 79 0 ,.םכומה 4 196 סא ג 250.4 םישלשה 26
 23:99, 94,149.182. הארה -- הארא 182 -- הארהו !טע6 4

 1.2. באחא -- (8) - - הנתאו , 7.

 2. הילא ב. | תרארהל 21,168 -- הארהל 016
 זז ןרמשב 7ס --ןורמושב 6.

 2. והידבוע 60, 6, 112, 14, 150, 154,176, 182, 106, 224, 6

 246, 251, 2523: 257, 260, 263, 264 ; ז1וגס והידבועו 2

 96, 112, 154, 196, 220, 253, 257, 260, 264 -- הידבעו 4

 היה 1. דאמ , 3- 5 [%

 4. והידבוע 96, 112, 150, 154, 176, 182, 187,196, 226

 261, 2%3, 2%7,260 ; ןזותס 82 -- הידבע םכיאבנ ף4 =-

 קזח היה

 הוהי יאיבנ 8%. | םפאיבחיו , 1 -- םכאבחיו 21, 4. | םםישמח למ
 56, 130, 150, 154, 158, 664 -- השמחה 145 -- םבישמחב םבישמח

174 
 %. והידבע לא -- והידבועל 202. = והירבוע 56, 70, 3: 2
 1 0 154, 176, 182, 196, 240, 251, 253, 257, 260, 264 ; קזנתס .

 לכ לא -- לכל 1פ55. | ינייעמ 4 -- תוניעמ 7ס. | לאו קזומוס תאו 9.
 לכ 2%, 174.  ריצח -- ריסח זֶדָנ- א אלו 2: 3:4, 21, 30

,,,,,, ,96 ,94 ,3 ,90 ,80 ,85 ,82 ,70 

 260, 264, 270, 4)2. | המהב ןמ , 60 --המהבמ 150,182, 253 --

 המהבה ןמ 227,263 -- המהבהזמ 1, 2, 3, 21, 23, 370 , 2

,1 ,112 ,101 ,9 ,96 .94 ,93 ,90 ,89 ,86 ,8% ,82 

4 ,171,172 ,168 ,155 ,153,154 :149 ,146 :144 :139 130 

 ל 176, 178,187, 10%, 196, 108, 202, 210, 226, 220, 240, 1

,294 ,202 ,28 ,'1' 288 ,\ 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,254 ,2%2 

 614, 659 'ק, 664-
 6.שכהל 185. תאו 154, 8519: '"ךלה 1" , 5
5 ,253 ,240 ,226 ,154,182,196 ,112,150 ,96 ,56 

 והידבוע :

 7. יהיו לוג 9. והידבוע 56, 93, + 1,

 226, 2%1, 253, 27, 260, 4. והריביו ז, 30 66. 5%

 158,174,182,1פ6, 198, 223, 224, 294-- הרכיו

 264. - וינפ , 70. | רמאיו -- ול רמאיו 145, 29+

 3 והידבועו

-- 264 ,200 ,7 

, 0 
 ?ופיו 0

 12. רמאתו סנגווס רמאיו 2. = ךיהלא -- לארשי יהלא 4-
 יל ג", קס. | יכ גועמ יל םק.185 130. | םכא 2", 187.  אלמ
 1744 -- אולמ 113,154,178, 240. | דכב -- רכב 174,8% -- דבל
 קחותס 110. | ררששוקמ 93: 2 220, 4. יבינו ד יו
 150, 240. | והיתשעו 115 -- והתישעו 30, 70 85: 80: 93: 94 2

.0 ,204 ,260 ,257 :251 ,240 ,210 ,155:173,182,197 ,154 
 והונלכאו 23, 70, 96, 112; 150, 249, 253, 260 -- והונלבאו 7.

 13. הילא -- הל 96 -- והילא 4. | יארת 1, 0
 224, 243: 257; 260, 264 -- רית [טק. ע8. 111. - אוב

 14. ישע ךא ךרבדכ \ 614. | ךירבדכ 115. | הגוע 7
 ף3,96,112,149.150.154:155,158,160,172,182,187,2240 200

 240. 279 282, 293, 286, 288, 601, 4. הנק טגפ 6.
 הנושארב 112, 172, 174: 240, 252; 253, 257: 260, 264, 28 ; קזנתוס
 1פ5. | תאצהו 162, 178,254 --יתאצוהו 11%. = ךלו , 154 -- יכלו
 102, -ישעת -- ת , 228 -- ןושעת 1066 4: הנורחאב 4
 ףפ, 112,115,172, 174, 176, 210, 224, 220, 240, 253: 7 200

264 
 14. רמא , 70,182. | הוהי 1"--ינדא 111- | אלכת 115 0%
 ו, ,רחפצו -- צו 1טק.עג5 2. ןמשה -- םכימה 172. | ןתת
02 ,198,202 ,176 5 ,172 ,115,128 :93 ,86 152 .|-- 
 246, 240, 250, 251: 253: 79 260, 264, 270, 271 /, 69 'ק : תוטוס

 22. הוהי 2" , 6- המדאה -- המדאה ןמשה 6.
 1. לכאתו , 226 -- | 182. | אוה -- איה 1, 70 5 2
 202,240, 246, 240, 250, 251, 257, 270, 271 /\, 659 'ק : קנס
 67 איהו / 96 -- אוהו 1, 2, 4, 86, 202, 240, 246, 40
 250, 251, 257, 270 1 4, 614, 659 'ק : קצמס 5 ", 23

.1 ,93 10716 
 16. ןמשה -- םכימה

 ז7. ירחא 182, קונמס 6.

-264 ,260 
 18. ךלו -- ו . 257. שיא ,174- | תאב -- תאב יכ 7

 224, 24, 2ף0, 251 - 1חז8ַ. 486. יכ 614 -- התאב
 240 -- אתאב 140. ינוע -- םבש 96. | תימהלו -- ה 5
 19. רמאיו -- רמאתו 115. = הילא -- לא 180. | הנת 2

 ךינב 115. | והחקיו -- והחקמ 19ְק. | הקיחב 85. לא-- תא
 178- לע קעותגס 1. בשוי 1, 2, 112,111,1959: 210: 253: 79
 ,260, 26 -- אבשי 1. | םבש טק. 7. והביכשיו 86, 2
 150,155,158, 174,182, 197, 224,253:257ו 260, 263, 204, 06

 10116 04- ותטיז 70, 257, 0.
 20. רמאיו הוהי לא , 252. | יהלא ,187. | רשא ל

 ררנתמ 30, 86, 96, 139. 144: 154: 155: 714. 187,195: 9
 240, 23, 2%7, 260 -- רדגתמ 4 -- דרגתמ 89 -- דדגהחמ 2.

 תערה 21, 40, 86, 89; 9 158,176,195, 240,
 226, 228 -- התוערה 1,150 -- התערה 95,154, 225, 0%

 21. דדומתיו 21, 82, 85: 94+ 0% 220, 240, 246, 249:

 רבד -- הוחי רבד 4
 השאה ןב , 187. | הרתנ 997%



 60 ג. 1

 ילכא תרואמ עברא זדרשאה יאיבנו ישמחו
 יכארשי ינב לכב באחא חלשיו |: ללבזיא ןחלש 0

 שגו :'למרכה רה ללא םכיאיבנה ערא ץבקיו 1
 םשתא יתמ דע רמאיו שכעה לכ לא והילא
 קכיהלאה .קדוה' כא כיפעפה יתש "לע שכיחספ
 זכעה ונע אלו וירחא וכל לעבה זכאו וירחא וכל

 יתרתונ ינא שכעה לא והילא רמאיו !רבד ותא 2
 זרואמ עברא ילעבה יאיבנו ידבל קדוהיל איבנ

 ורחביו םשכירפ םכינש ונל ונתיו : שיא זכישמחו 3

 זכיצעה לע ומישיו והחתניו דחאה רפה םשהל
 יתתנו דחאה רפה תא השעא ינאו ומישי אל שאו

 םכשב םשכתארקו |! םפישא תצל שאו םיצעה ללע 4
 זכיהלאה היהו הוהי ששב ארקא ינאו םשככיהלא
 שכעה 'רכ ןעיו שפיהלאה תצוה שאב קרנעיו רשא

 לעבה יאיבנל והילא רמאיו : רבדה בוט ורמא'ו 5
 םשכתא יכ הנגשאר ושעו דחאה רפה םסככל ורחב
 : ומישת אל שאו םככיהלא זכשב וארקו םשכיברה

 וארקיו ושעיו שהל ןתנ רשא רפה זרא וחקיו 6

 לעבה רמאל :םכירהצה דעו רקבהמ לעבה םכשב

 רשא חבזמה לע וחספיו הנע ןיאו לוק ןיאו וננע
 רמאיו והילא שכהב לתהיו זכירהצב יהיו : השע 7

 יכו חיש יכ תגוה :שםיהלא יכ 'רודג "רוקב וארק
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 8 רמא ךל ינא ול רמאיו : והילא ינדא הז התאה
 9 התא יכ יתאטח המ רמאיו : והילא הנה ךינדאל
 ז0 הוהי יח : ינתימהל באחא דיב ךדבע זרא ןתנ

 ינדא חלש אל רשא הכלממו יוג שי כא ךיהלא
 ;דכלממה זרא .עיבשהו ןיא ורמאו ךשקבל שכש
 11 ךל רמא התא התעו ! הכאצמי אל יכ יוגה תאו
 12 ךתאמ ךלא ינא היהו :והילא הנה ךינדאל רמא

 דיגהל יתאבו עדא אל רשא לע ךאשי הוהי חורו
 הוהי תא ארי ךדבעו ינגרהו ךאצמי אלו באחאל

 13 גרהב יתישע רשא תא ינדאל דגה אלה :ירענמ |
 האמ חוהי יאיבנמ אבחאו הוהי יאיבנ תא לבזיא

 סכלכלכאו קדרעמב שיא ישמח זפישמח שיא
 14 ךינדאל רמא ךל רמא התא התעו ! שכימו שחל

 1% קדוהי יח .והילא רמאיו : ינגרהו והילא קדנה
 : וילא הארא ויה יכ וינפל יתדמע רשא תואבצ
 16 באחא ךליו ול דגו באחא תארקל והידבע ךליו

 17 ערא באחא זרוארכ יהיו : והילא רארקל
 : לארשי רכע הז התאה וילא באחא רמאיו והילא
 18 תיבו התא שא יכ לארשי תא יתרכע אל רמאיו

 ירחא ךלתו קדוה! תרוצמ תרא סככבזעב ךיבא
 19 לארשי לכ תא ילא ץבק חלש התעו ! טכילעבה
 תואמ עברא .לעבה יאיבנ תאו למרכה רה רא

 שט ג >< ₪ ₪25 ב

 1הגַפ. 224, 125, 184, 666 ; םטתס 21 -- ינב לובג 100. חרא =

 לכ תא 7ס,115.  םכיאבנה 114, 264, 282 -- םבאיבנה נ-
 רה לא -- רחב 2%0 -- לא 4 /

 21. והילא , 60, 154. | לא --תא ָָג. 120; 244.  םביחסופ 7

 ז25, 221.  יתש --ינש 250,109:14%. | םביפיעסה 1.19: 6

2 ,,,, ,107 :95 :93 ,89 ,80 

 223,224,226,244,2%7.263. - םביהלאה אוה 2 95: 6%

 1 וירחא - - צאו , 20 םכאו == ו \ 4.

 םכעה ותא <> 4 ותוא 113, 257 -- , 0

 22. לא -- לבל 10סֶד,484.  םבעה לכ 6 4

 יתרתנ 1, 80, 5,106, 107, 100, 173: 224, 0 240, 202, 4.

 איכנ ,96. | ידבל .\ 8%, גזג -- םכילשוריב 107. | תרואמ =
 םבישימחו 1

 21. םבינש -- םכ ; 384 | םםירפא 21. | םכהל -- תא 96 -

 נמל ז 50, 224: 101156 1. רפה :"--רפה תא 16168. '

 דחאה --ינשה 93.173 --ושעו דחאה 56. | ומישיו והחתניו -- יתתנו

 80.  והוחתני :08,112,136,158,1ק4,177נ 6 96.זוס,2%

 -- והחתיו :07. = אל -- (פ9) - - ומישיו , 80,182. | ומישיו =

 ומשיו 18.  ומישי אל שאו , 14%.  ומישת 172,263. | השעא , 25
 -- השעא אל 76. - לע 2" ג. 54

 24. םבשב -- הוהי םבשב 176. | ינאו --ינאו םכשב 70. | הנע*

 -- השעי 0. אוהה קזותס ןעיו -- ונעיו 76. 5, זז

 145 : קצותמס 1 ; (0166 202 -- ] [טק.ז3. 40 --- ונפיו

 לכ . 244. ורמאיו , 1 -- רמאיו 1.

 25. ורמאיו 129 -- ארמאיו 4- | יאיבנ לא 177. רפה תא

 1 ;0, 174, 204, 4- הנושאר 1, 50, 95, 96, 1006 6

 וזז,112,126,120,116,144:150,158, 154, 170,172,174 6

 210,240,253:25%7. | םםיברה --ה 76. | םבשב --הוהי םכשב

 17. שאו -- שאו שאב 6. :

 26. ושעיו -- הנשאר ושעיו והילא 56 -- ,136. | םםשב --לא

 79. = דעו רקבהמ -- יתדקפהמ 80.  רקובהמ 56,284 -- רקבה ןמ

 60. | דעו (טק.185 168 --ו 70. | םבירהצה --רקב 9 -- ברעה

 תכירהצה 109. הנע ןיאו לוק ןיאו וננע לעבה --הנוע לוק ןיאו ונינע

 109. רונינע 1, 4, 18, 50, 56, 80, 91, ,,,,,5%

 181,182,196,108, 4 257, 260, 264 --'נ12 04. לוק ןיאו הנע ןיאז

 ₪ 170. | ןיאו 1%--ו 168,196.  ןיאו לוק , 221.  ןיא) 2"--*,
 202. הנוע 4,19, 21, 80, 80, 95, 106 ,,4% 8

 174, 181, 187, 224, 240, 244, 251, 253, 257, 260, 264, 204 ; קנווס

 93 -- בשק ןיאו הנוע 56 -- ןיאו הנוע 6. וחספיו 1:5 2

 והבומה 0. השע רשא , 85. | השע -- ושע 56. 9,

 114, 224, 20, 664; קצותוס 160, 4

 27. םבהב -- םכב 10. | אוה -- איה

 גיש -- גיס 102 -- גיש חיש 107. | ול 2"-- אוה 4.
 82, 115, 170, 177; 223, 240 -= ]רקיי) 4.

 כ 29

 קו

 . שיא תואמ 5.

 רומא 93,150. 204-

 9. המ ,5- ךל יתאטח 115,196. | ןתונ 3,112,196, 24

 252: 264, 294. - דיב תא 1%0. | ינתימהל , 96 -- ינתמהל
 195, 286 -- יניתימהל

 10. םכא 93.  הכאלממו ףָג -- 0.145 110.  רשא -- םכא

 רשא 93.  ךינדא 96. | םםש , לס. | תא -- תאו יוגה תא 2:

 יכ -- רשא 96, 10 -- יכ ךל 56. | הבאצמי -- הכאעמת 176 --
 הכ אצמי 614--הב אצמי 257 --הנאצמי 3, קזווגס 2 -- ךאצמי 6.

 8. ינא , 5-

 זנ. רמא התא ,לס.  רמוא זז2,106, 200, 280,208.  ךל ב
 187. - רמא 2", 93 -- רומא 112,111,106, 253, 4-

 ךנודאל 4.
 12. היהו -- הנהו 614. | ךתאמ ,196. | לע - דע

 רשא , 30. | עדא , 224--עדת 1.  יתאב 1%0.  ךאצמי אלו ,
 222. הכאצמי 196.5 ארי חוה 206. 5 תא \ קס, יירוענמ. 5

/154.156,158,1689 ,150 ,115 ,112 ,6( ,93 ,80 ,60 

 ז82,187:195:223: 224, 240, 253, 257, 200,270,601,602 ; קנווס

 82 ; (סו6 130 -- )ירענמ 172, 196 -- וירוענמ 56, 0 2.

 14. אולה 82,1ז:4. | דגה , 90 -- דגוה 6
 תא ג" , 202, 650 11 -- תא גרהב 96. | רשא , 340. | גרהב---
 גורהב 93 -- תירכהב 39 תגזַק. | יאיבנ , 187. | חוהי יאיבנמ אבחאו

 4 224- איבהאו 6 70: 03,712, 190. 170, 220 16 2700

 220, 252; 257, 200 ; קתומס 202.  יאבנמ 154.  תאמ 74.

 שיא 1%, 90. | שיא םכישמח םכישמח , 1. == שיא בישמח , 6,
 םכישמח 2", 20.96. שיא 2" 144. = .שכסלבאו 70. | שבכל

 םכימו , 0.
 רמוא 112. 6)1. 2533 32

 "רופא 22.03 112 106

 14. התא ,182 -- התא ונא 4.
 קוגממס 168. רמא ךל,) 6

 ינגרהו , 0.
 "א 15. יח - - ינגרהו 6.

 15. .והילא לה. - .תואבצ 5
 וילא -- ךילא 4

 16. והידבוע 56, 93,112,1 50,154, 176, 182, 196, 226, 253, 79

4 ,200 

 17. באחא ג%-- באה (טק.ז46 82.  רמאיו -- ול רמאיו 4
 באחא וילא < 56. = וילא , 89 -- והילא לא 150,182. | רכוע

 112,182,240,251,260,264: קזותס 03 -- רבע 15%-- רבוע 7.

 18..תתא 1 6% םכא 6.

 19. התעו -- רמאי\ 187. | ץובק 112, 150,174, 224. תא --

 תא לב :1%5--לא 96. רה לא -- רהב 224. | לא , 144 -- תאו

 196. = יאיבנ -- יאיבנ לכ 115 --יאיבנו 182. | יאיבנו םבישמחו -=-

 -- יאיבנ תאו 70. | תואמ 1"-- שיא תואמ 21, סב. | יאבנו ּףְפ =
 לעבה .יאיבנו 11% -- יאיבנ תאו 150. | הרישאה 224. | תואמ 2%,
 4.. .ילכוא 2 56,112,210,240. ןחלוש 96 -- ןחלש לע 7

 20. ינב , 187 -- לובג 56: 93: 95: 7 196, 3

 והילא רמאיו + ינגרחו ,
 וינפל יתדמע רשא , 0.
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 נעה לכ אריו : הכחל הלעתב רשא שכימה תאו 9
 שיחלאה תצוה קדוה' :ורמאיו שכהינפ לרע ולפיו

 ושפת סכהל והילא רמאיו ! שיהלאה אוה הוהי 0
 סכושפתיו שכהמ טלמי לא שיא לעבה יאיבנ תא
 : םסש שטחשיו ןושיק לחנ לא והילא םכדרויו

 לוק יכ התשו לכא זדלע באהאל והילא רמאיו 1
 תרותשלו 'לכאל באחא קדלעיו : ששגה ןומה 2

 פכשיו הצרא רהגיו למטרכה שאר לא הלע והילאו
 טבה אנ הלע ורענ לא רמאיו ! כרב ןיב וינפ 3

 בש רמאיו המואמ ןיא רמאיו טביו לעיו שי ךרד
 בע קרנה רמאיו זריעבשב יהיו |: שכימעפ עבש 4

 לא רמא הלע רמאיו שכימ הלע שיא ףככ הנטק

 דע יהיו : ששגה הכרצעי אלו דרו רפא באחא 5

 יהיו חורו םשכיבע ורדקתה םכימשהו הכ דעו זרכ
 דיו =: ;רלאערזי ךליו באחא בכריו 'רודג םכשג 6

 ינפל ץריו וינתמ סנשיו והילא לא דתיה קדוהי

 ! קדלאערז" הכאב דע באחא

 ו

 תאו והילא השע רשא לכ תא לבזיאל באחא דגיו 1

 חלשתו : ברחב םשיאיבנה לכ תא גרה רשא לכ 2

 שכיהלא ןושעי הכ רמאל והילא לא ךאלמ לבזיא

 (2 ג. 1. 1. מ

 58 וארקיו : ץקיו אוה ןשי ילוא ול ךרד יכו ול גיש
 עכיחמרבו תוברחב טפטפשמכ ודדגתיו לודג לוקב
 20 ואבנתיו סכירהצה רבעכ יהיו !םהילע םד ךפש דע

 :- !בשק ןיאו הנע ןיאו לוק ןיאו החנמה תולעל דע
 40 זכעה לכ ושגיו ילא ושג טכעה לפל והילא רמאיו
 41 חקיו : סורהה ?קדוהי חבזמ תרא תופריו וילא

 ינב יטבש רפסמכ סכינבא קררשע זכיתש והילא
 לארשי רמאל וילא קדוהי רבד קדיה רשא בקעי
 42 הוהי טכשב חבזמ זכינבאה תא הנביו ! ךמש היהי
 : חבזמל ביבס ערז כיתאפ זריבכ קרלעת שעיו
 גג לע זכשיו רפה תרא חתניו םכיצעה תרא ךרעיו
 54 וקציו םכימ עכידכ העברא ואלמ רמאיו !םכיצעה
 רמאיו ונשיו ונש רמאיו זכיצעה לעו קרלעה לע
 %% זכגו חבזמל ביבס זכימה וכליו = + ושלשיו ושלש
 36 החנמה תולעב יהיו : כימ תגלמ קרלעתה תרא
 שהרבא יהלא קדוהי רמאיו ציבנה והילא שגיו
 שיהלא חדתא יכ עדע ויה ללארשיו קחצי
 'ככ זרא יתישע ךירבדבו ךדבע ינאו ללארשיב
 37 ופעה ועדיו יננע זדוהי יננע | + הדלאה םפירבדה
 תא תבסה התאו שיהלאה הוהי התא יכ ;רוה
 38 זרא לכאתו קדוהי שא לפתו ! זרינרחא זכבל
 רפעה תאו םכינבאה תאו זכיצעה תראו זרלעה

 צב תת כ  םמ יס יז א 4.

 174: 177. 182, 187, 244, 2%1, 270, 204 -- תופיסה 17.

.4 158,177 ,120,136 ,107,125 ,90 :93 :56 

 37-- 39. םכיהלאה - - (40) - - התאו ל 0,

 38. הוהי --ינדא 182. | תא ,187. | הלועה 4 1%

 181, 224, 240, 244, 1. תראו םכיצעה 2, 1. רפעה =

 רפאה 257.  רשא --תא 181.  הלעתב < התלעב 187 -- חלעתב

 129. | החבל < לס -- הבהיל ן .
 29- ארו -- רי 0ת. 2 1

 תם ,

 40. ורמאיו 93. | תא ,128. לא < אל 2%2.  םבשפתיו

 89,182, 252, 2%, 2%7,260,264. | םכדריו 2,213: 832

 90, 102, 114, 170, 226, 227, % 254; 277, 00 '1 -- םכודרויו 6

 112 6 110 ב | ל כ כ 175,182,

 224, 253, 257, 260, 264, 264, 271, 664 - םכריריו 93, 178, 202.

 240. | והילא 2%, 172 -- והילא םכש 4.  לחנ קנווס לחנה 6.

 ןושיק -- ןורדק 4.

 41. והילא , 4 באחאל -- באחא לא 1, 23: 85, 149 2

 158,168,240. | הלע , 1. לכא ךל 70 -- לוכא 6% 1

 154,174,226,240 ; קתתוס 168. | 'םבשגנ !

 42. לע') 264. | לוכאל 6 93: 54, 4- תתשלו

 לא --לע 70. | שאר --רה זצ0.  אלמרבה ספ. | רגהיו ₪ 6,
 ןכ ןיכרב 1, 3, 4, 21, 40, 86, 80, זו 1

9 10 0 ,224 ,108 ,175,182 ,171,174 :155 :154 ,150 :145 

 250, 251: 252, 251, 2%7, 260, 263, 264,271 4) ל

 קזנתס 2, 82, 102 -- ווכרב 7.

 43. הלע -- ךל 252. | טבה -- אנ טבה ג -- טבהו 6---

 טבהא 3. בש , 614--בוש 1 1 1! :%

 174, 182, 224, 20, 263, 2%7, 260, 264 ; קזוותס 2.

 44- תיעיבשב 2: 3, 4, 67, 70, 85, 86, 89, 90, 93, 6 2

224 ,187 ,182 ,174,170 155 :154 1 (113,116,128,144,140 

 226,2%1,2%2,25%3, 2%4, 267, 260, 264, 270,ָדְפ 284, 664 ; זומוס

 82 -- תעיבשב 1,2:- 6% הלע שיא ףככ , 4. ףכב

 174 הלע 1%-- הלוע 93, 112,150, 240, 2%, 2%7, 260, 4.

 רומא 3, 150, 257, 260, 264. באחא לא -- באהאל 2קז 8%

 400. | ךל רפא 40 -- רוסא ף3,112,1%0,187,240. | אלו--לא
 ז 0, 176 תואזָפ. -- לאו 1, 250 -- ו , 24

 45. םכיבעב 4

 40. התיה ,ז4.

 שכנשיו 4

 תינרוחא

 ולפיו ונריו,196. | םבהינפ =.

 חורו , 96 -- 2:9 4. םכשגה 30, 6.

 לא , 128 -- תרא קתחחס 76. | קנשיו קזוםוס

 ךאב 2,060, 82,111, 223, 270 -- ךאוב

 ז. לבזאל זז. | רשא לכ תאו ,187. < לכ 3%", 6.
 םכיאבנה 94, 114 -- םנאיבנה 172 --

 2. לבזא 108. יל ןושעי ג, 40, 8, 3, 10, 150, 14, 168,

 224, 204. 'יהלא ןופיסוי 1, 2, 3,10, 21, 10, 0, 60, 70

 וילא 19

 תולעכ 30, 50. 90, 9,

 ודדוגתיו 96, 102, 108, 112, 12%, 159, 10
 שםבטפשמב קצותוס םבטפשמב 99 -- [ןטפשמכ 70
 קתתס ףס -- םכ ,150. | זרברהב 9 14 דע -- לע 1.

 ךופש 1 82, 190, 4- פה
 29. רובעכ ל 7% 257 -- תולעב 10 -- רובעב
 56. | אבנתו 150,170. דע קחמס דוע 1. | תלעל 19 32

 קזנתס 10 -- תולע 30, 93: 224, 204. = ןיאו 17-- ו 6
 הנע ןיאו לוק ,129. הנע ןיאו , 151. = ןיאו 2" ג 59. | חנוע
 10, 21, 55: 50: 93: 95 2 וְ 2 ,,+ 7

-24 ,264 :262 ,200 7 ,196,224 ,191,182,187,101 
 ןיאו 3" \ 50, 246- בשק - ב טק. 145 4.

 20. והילא -- הלא 0. לבל -- ל 1% (00.188 130 -- לכ לא
 4. עה --- ושג 21. אנ ושב 30,96, 250. | חבזמה ₪.

 סרהה 1 24
 11. והילא חקיו -- וחקיו 9.

 3 קונוס 384 -- רפפכ
 ינב לארשי ף6.  בקעי -- לארשי 19. 559 5.

 לא 19,705. רמאל , ף3, 107, 223 -- הוקי 0
 לארשי , 1-

 12. םכינבאה ,109. | תיבב 4
 הבומל -- ביבפ חבזמל 0.

 הג. ביצעה :" ג 55.

 28. לודג ,9-

-53 :201 :10% 

 רפסמב 66, 9% -- רפסמל 4
 נב , 6,120,100 =

 מביתאס -- םביתאפ ערז 6.

 14. 00. ₪07.18. 175. רמאיו 1%-- ארמאו 93.  'דכ 6.
 לע .129- הלועה 4, ,,,,4 181, 210,224, 03

 241, 1- שלש 182, 240 -- ושילש קזווס 4
 45. תא , 56,109.  הלעתה -- ת טק. 14 6.

 46. יהיו -- יהי (טק.זג= 8 :
 112,125 257,260, 3845 קצונוס 2 (סע6 11%--תלעב

 22% -- תולככ 107. = איבנה והילא שגיו 218 187. = איבנח , 5.
 קחצי -- קחצי יהלא הוהי 50 -- קחציו 95 -- ,1- לארשיו -
 לא בקעיו 129. | עדוי ;90. התא --שי 651 --\170.  לארשיב
 -- םבויה לארשיב 182 -- ךדבע לארשיב 107 -- לארשיל 4
 271 2, 285 602 ; קצותוס 1- ךרבדבו 1, 418.10, 5
,106,107 :95:99 :80,93 ,80 ,85 ,82 70 ,56 ,60 ,10 
 1", ,22 128, 120,130,1ף0: 51,544
200 215 ,244 ,240 ,220 224 ,202 198 ,182 ,181 .177 176 1740 
 ' 263; 264 271 4, 204, 184, 650 2, 1: 659 תי, 664 : קזותוס 178 ג

 1076 139 -- ךרבדכו 6. תישע לכ , 6.
 37- ינינע 1,189. 56 60 29 158, 294. 'נ'נע

 93; 123, 129, 158, 294 שכעה -- םכעה לכ 112,173 -- ,++
 םכיהלא 10, 184.-- םכיהלאה אוה 114,129 -- ,107. התאו --ינאו
 התאו ךדבע 18. | תובפה 108 -- תוביסה 50,154: קנס 5%
 -- התובסה ףָּג -- רביסה , 223, 224, 2653: 7: 260 :
 תעומס 2 -- תובסה 21, 09 85, 90, 106. 52 0

 ו



 (כ ג

 ינב ךתירב ובזע יכ זרואבצ יהלא קדוהיל יתאנק

 וגרה ךיאיבנ תראו וסרה ךיתחבזמ תרא ללארשי

 ! התחקל ישפנ תא ושקביו ידבל ינא רתואו ברחב

 קשמד הרבדמ ךכרדל בוש ךל וילא הוהי רמאיו ג +

 תאו !םשרא לע ךלמל לאזח תא תחשמו תאבו 6

 תראו ללארשי לע ךלמל חשמת ישמנ ןב אצוהי

 תציבנל חשמת קדלוחמ ללבאמ טפש ןב עשילא

 אוהי תימי לאזח ברחמ טלמנה היהו + ךיתחת גל

 יתראשהו : עשילא תרימי תצוה ברחמ טלמנהו 8

 אל רשא םכיכרבה לכ םכיפלא ץרעבש רארשיב

 ךליו :ול קשנ אל רשא הפה לכו לעבל וערכ ּגָפ

 שרח תצוהו טפש ןב עשילא תרא תנגצמו שכשמ

 רשעה שינשב פצוהו וינפל שכידמצ רשע שכינש

 בזעיו ! לא ותרדא ךלשיו וילא והילא רבעיו 0

 אנ קדקשא רמאיו .והילא ירחא ץריו רקבה זרא

 בוש ךל ול רמאיו ךירחא קדכלאו ימאלו יבאל

 דמצ תא חקיו וירחאמ בשיו :ךל יתישע המ יב 1

 ןתיו רשבה םכלשב רקבה ילכבו והחבזיו רקבה

 : וחתרשיו והילא ירחא ךליו םכקיו ולכאיו כעל
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 זכישלשו וליח לכ תא ץבק שכרא ךלמ דדה ןבו

 ןורמש לע רציו לעיו בכרו סופו ותא ךלמ םכינשו

 ךלמ באחא ללא שיכאלמ חלשיו :קרב חלי

 דדה ןב רמא קרכ ול רמאיו : קדריעה "לארשי 3

 3 0 10 א 5.

 11. רמאיו -- הוהי רמאיו 136. | אנ אצ 4. = הוהי הנהו , 8.
 הוי 2", 136. רבע הוהי 253. רבוע 00100 1 1%

 172:240,257,260,264. | הלדב 1,82,192,249. | קוחו "8
 -- קוח 100, 150, 187, 2: קרפמ <- פ ₪00.47 1--ר קי

 1. 21. | אל 1"-- אלו 4, 76, 03, 100, 150, 172, 4 אל

 -- אלו 93,150, 224, 253, 257 -- באל 23. 4 קנז 066 רמאיו
 ומ 60.11 346 ץסססתמ 0גם06תב 1ם 001.15, - - (81) -- 6

 12. אלו 93: -

 13. עומשכ 100,112 1

 ותרדאב -- ר ;106.  חתפ -- רעשה התפ 100. | וילא ,

 לוק קזנזמס ולוק 96. | רמאיו , 109 --וילא רמאיו 1, 2%0 -- ול רמאיו
.+ ,221 ,202 ,176 ,150 ,23 

 14. אנק 0.136 187 -- הנק 108. | רואבצ -- לארשי 70
 תואבצא ז25.  ינב 30. | ךתהבומ 21, 80,1%0 -- ךיתוחבומ 2,

 2: 96: 109: 125,154,174,181,204: קננמס 1. ךאיבנ 6

 251,257,260,264.  וגרה ;187.  ושקביו 5 130 --שקביו

 ישפנ -- תומל ישפנ ,.

 15. הוהי וילא < 1.

 כליו \ 240 -- ל גק.ז4- 4

 הוהי , 252 -- הו (טק.ז88. 128. | וילא

 טק. 188 112 -- אילא 4. | ךל ,76. | ךל בוש א 150. בוש ,4

 96 -- בש :9. | הרבדמ קמתוסס הרבדמה 130. | לאזח תא תק.
 ד לאהוח 182 -- לא הזח 4 לע

 ז6. הלחמ 110,130, 158, 257, 260 -- הלוחמו קנווס 189 --

 הליוחמ 109.  ךתחת 21,94, 108, 139, 176, 177 --ךיתחת ברחמ

| .93 
 אוהי , 21 -- אוהילא 1. | טלמנהו פג . 17. לא הוח 5.

 לכ -- לכו 109. | םםיכרבה לכ , 6. 18. לארשימ 9. י
 אל 1% 6 2", 366. | אל 27--ןל 70. ול קזוומס אל 1.

 19. תא 1.89.96. שרוח 204,2,100,12%. םכינש -- םכינשו

 12 109, 150, 294 -- םכינשב זקָג- | םכידמצ טו060 םכירמצ

 והילא -- ה ; 187. = וילא 17,76,158. - ןילא 2"-- לע
.24 ,198 ,158 ,10 ,60 

 20. בוזעיו 100, 112,201 -- בשיו 21. | ץרי רמאי )6. רחא

 225. ל 1100 יבוש | גה ו ושי
 21. תרא , 4 דמצ 10166 רמצ . רקבה -- ה 4

 רשבה םכלשב , 182. | םכלשב -- הלשב 8.

 1. ןיבו 260. | ךרה 260,2ֶלֶפי | םבישלש םופ

 176. - לעו.ז5. :רצו,פ6. | לע תטמס תא 246... הב
 כב

 2: הלשו 1זפי שו א לכ

 108 ז קיפ ₪

 שפנכ ךשפנ תא זכישא רחמ תעכ יכ ןופסוי הכו
 2 ביו ושפנ ללא ךליו כקו תגר !  שהמ דחא
 !; זפש ורענ תרא חנו הדדוהיל רשא עבש ראב
 4 תרחת בשיו צביו זכו ךרד רבדמב ךלה תצוהו
 בר רמאיו תומל ושפנ תרא לאשיו תחא שתר
 !יתבאמ יכנא בומ אל יכ ישפנ חק הוהי קדתע
 ף ךאלמ קרז קדנהו דחא שתר תחת ןשייו בכשיו
 6 ויתשארמ.הנהו טביו : לוכא סכוק ול רמאיו וב עגנ

 : בכשיו בשיו תשיו לכאיו םימ תחפצו םיפצר תגע
 7 לכא כוק רמאיו וב עגיו תינש הוהי ךאלמ בשיו
 8 ךליו הדתשיו "לכאיו כקו ': ךרדה ךממ בר יכ

 הליל זכיעבראו זכוי סכיעברא איהה הליכאה רכב
 9 ללא שש הבוו ; ברח שיהלאה רה דע
 רמאיו וילא הוה! רבד קדנהו שמש ןליו זדרעמה
 גס הוהיל יתאנק אנק רמאיו + והילא הפ ךל המ ול
 זרא ירארשי ינב ךתירב ובזע יכ רואבצ יהלא
 רתואו ברחב וגרה ךיאיבנ זראו ופרה ךיתחבזמ
 זז אצ רמאיו : התחקל ישפנ תא ושקביו ידבל ינא
 חורו .רבע .הוהי .קדנהו .הוה/ נפל. רהב .תרדמעו
 ינפל שכיעלפ רבשמו שכירה קרפמ קזחו זרלודג
 שערב אל שער חורה רחאו הוהי חורב אל הוהי
 ז2 רחאו הוהי שאב אל שא שערה רחאו ! ;דוהי
 13 טליו והילא עמשכ יהיו +: הקד הממד לוק שאה
 קרנהו הדרעמה חתפ דמעיו צצו רתרדאב וינפ

 14 אנק רמאיו : והילא הפ ךל המ רמאיו לוק וילא

6). 

 ל 2 בז 2-2

 76. 2 ף6,106,108,100,110,111,112,118,125,150,154,

42 200 ,2%7 ,251 ,224 ,210 ,202 :187 2 + 1 

 202, 204: יזונמס 168 -- ןופסי 242, 262 -- ]ופ'סל 23, 0 523

 226, 240, 4 יב , 14% -- םבא שבהמ 10766 ןהמ 2.

 2. ארייו 614, קצנמס 4 לא -- לע :98.6%8. ראב לא 5.

 םכשא 2.
 4. ךלוה 4. = םבוי ךרד , 93. כ" --ו 96 -- דחא שבי 4.
 שבתור ף3,100,111,112,181, 253,257,260 264.  תחא--דחא

 2, 5% 60,108, 11, ד, 2,ד כ כ 1 20, 202

 253 4 264, 270, 271 4, 204, 356. 059 'כ ג קצנתס 202 -- תוחא

 סםס 2. תא (טק.זגמ 140.  רמאו בזזז.  התע --התא ₪.
 הק -- ח טק.12 112,110 -- תא הק 12%. | ישפנ תא תא 8

 --ישפנ תא 1,76,168. | יכ -'כ ינממ 19.  יתובאמ 20

15 
 5. ןשיו 4, 21, 30, 80, 93, 96 1089, ,,,,2

.7 ,246 ,240 ,220 ,210,223 ,4,158,177,182,187) 1 

 260, 264,270.  םםתור 72 181.

 264 -- תתר ץצותגוס . דחא , 96, 240 -- תחא 706

 154,172,179, 253 : קזומס 514: םטמס 176. | עבנונ 72

 223. ול קזותמס אל 240.  לכא 21, 67, 76, 80:90. ,

 ן11,115,125,128.144,154:155:172,174, 176, 177,223,
 226, 263; 257, 200, 270, 204, 664 -- לכוא 4.

 6. ותשארמ 114.--ןיתושארמ 2, 19, 85, 9; 1089, 52

 2020 264% קזנתגס תגוע ָסָנ, 108, 105, ,%

 164,158, 181, 182, 253: 257, 260, 264, 04. םביפצר קזותוס
 תפצר 128 -- םביפשר ::ז. - םשיו \ 154, 240 -- ב [טק, 18 6

 -- %בשיו 204-

 7. תרינש , 240. | רמאיו -- ול רמאיו 154. | םכק 4.
 לובא 10, 50, 70, 5: 86, 80, 96, 100, 113, 150, 154, 1

 182, 187, 223, 225, 240, 251, 253 -- ?כוא 54.
 9. לבאיו -- רמאיו קזגתס 19. | תשיו 128,174. | הליכאה ,.

 אוהה 1, 4, 60, 110, 24) : 1076 ברוח 109, 1:

 9. ןליו -- ןליו ךליו 109. | םםש 2"-- םכ קוומס ]
 אב וילא 6. ול.

 10. אנק ,112 -- א טק. 246 2 -- הנק 108.  תואבצה 8
 -- תואבצה לארשי 109 -- לארשי 70, קזותתס 114 -- [טק.146 0.

 תירב 221. - ינב תא ז68.  ךיתוחבומ 1, 2,

 181, 202, 224, 240 ; קעותס 82, 168 -- ךיתוחבזמ םכירצמ 0,

 וסרה קזגתס ופדה 4. ךאיבנ 60, 76, 93, 1009,

 9%1.  רתוי 115.  ינא -- יכנא 257. | שקביו 8. = יתשפנ
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 ירש ירענב קדוהי רמא קדכ רמאיו ימב באחא
 ! התא רמאיו המחלמה רסאי ימ רמאיו תונידמה

 םכינש פכיתאמ ויהיו תונידמה ירש ירענ תא דקפיו 5
 ינב לכ ששמעה לרכ תקרא דקפ טכהירחאו סכישלשו

 דדה ןבו םכירהצב ואציו |! טכיפלא תעבש לארשי 6

 זכישלש פיכלמהו קצוה זרוכסב רוכש קדתש
 תונידמה ירש ירענ ואציו :ותא רזע ךלמ םשינשו 7

 שישנא רמאל ול ודיגיו דדה ןב וחלשיו הנשארב

 שכושפת ואצי שולשל כא רמאיו :ןורמשמ ואצי 8
 הלאו ! שושפת ופייח ואצי המחלמל םכאו שיח 0

 רשא ליחהו זרונידמה ירש ירענ ריעה ןמ ואצי
 םכפדריו םכרא ופניו ושיא שיא וכיו |: סכהירוהא 0

 : םישרפו סוס לע םרא ךלמ דדה ןב טלמיו לארשי
 הכהו בכרה תאו סופה תא ךיו לארשי ךלמ אציו 21
 לארשי ךלמ לא איבנה שגיו ! הלודג הכמ שכראב 2

 השעת רשא תא הארו עדו קזחתה ךל ול רמאיו
 ידבעו :ךילע הלע שכרא ךלמ הנשה תבושתל יכ 3

 לע םשכהיהלא שכירה יהלא וילא ורמא שכרא ךלמ

 םכא רושימב שכתא שכחלנ ופלואו ונממ וקזח ןכ
 רסה קדשע קדזה רבדה תאו !שהמ קזחנ אל 4

 ! וםהיתחת זרוחפ סכישו ומקממ שיא שיכלמה

 סופו ךתואמ לפנה ליחכ ליח ךל הנמת קדתאו 5
 םעכא רושימב שתוא קרמחלנו בכרכ בכרו סוסכ

 יהיו : ןכ שעיו םםלקל עמשיו המ קזחנ אל 6

 אא 1. תי 4

 יל שכיבוטה :ךינבו .ךישנו קצוה יל ךבהזו ךפסכ
 4 ינדא ךרבדכ רמאיו -לארשי ךלמ ןעיו :  שה
 % וכיכאלמה ובשו  :יל רשא לכו ינא ךל ךלמה
 ךילא יתחלש יכ רמאל דדה ןב רמא הכ ורמאיו
 6 יכ :ןתת יל ךינבו ךישנו ךבהזו ךפסכ רמאל

 ושפחו ךילא ידבע תרא חלשא רחמ תרעכ שא
 ךינע דמחמ לכ היהו ךידבע יתב תאו ךתיב תא

 7 'רבל לרארשי ךלמ ארקיו :ווחקלו םכדיב ומישי
 קדז זדער יכ וארו צנ ועד רמאיו ץראה ינקז
 יבהזלו יפסכלו ינבלו ישנל ילא חלש יכ שקבמ
 8 לכו סכינקזה לכ וילא ורמאיו : ונממ יתענמ אלו

 9 יכאלמל רמאיו : הבאת אולו עמשת לא שעה

 לא תחלש רשא לכ ךלמה ינדאל ורמא דדה ןב
 *לכוא אל קרזה רבדהו קדשעא הנשארב ךדבע

 נס זדלשיו : רבד והבשיו םיכאלמה וכליו תרושעל

 הכו שיהלא יל ןושעי קדכ רמאיו דדה ןב וילא

 טכעה לכל םשילעשל ןורמש רפע קפשי כא ופסוי
 זז לא ורבד רמאיו לארשי ךלמ ןעיו : ילגרב רשא
 12 רבדה זרא עמשכ יהיו ! חתפמכ רגח ללהתי
 רמאיו תרוכסב סכיכלמהו אוה קדתש אוהו קדרזה

 13 הנהו : ריעה לרע ומישיו ומיש וידבע לא
 רמאיו לרארשי ךלמ באחא ירא שגנ דחא איבנ
 הזה לודגה ןומהה לכ תא תיארה הוהי רמא הכ
 14 רמאיו  הוהי ינא יכ תעדיו כויה ךדיב ונתנ יננה

 ש ה. וע , ₪ סי 10 א

 ךידיב 112. = םכויה -- הוה םבויה 3 -- םבויה ב 70. | יכ 55 0
 14. ימב -- ב (טק. 8 1. ירש 1 0. רסאי , לס

 רופאי 150, 174, 4. 4

 14,1%. [רונידמה - - (9) - - רמאיו , 6.

 לי א ל תכהירהאו -- ןכירחאו 17% -- םכה

 נב תה. 20 כ לבדו סה | ילפרשי נב לב 88

 התש , 1 -- התש וש 16. ואציו -- יהיו 0 תוגז6. --- אצי) 4
 150 .-- התוש ףָב, 112, 112: 154, 168, 224, 253, 2%7, 60 204

 רכש 128, 174 -- רוכיש 224. | תכפב ?0 -- תוכוסב 2 1%4-

 תכופסב 4. רזחע ::2, 42 ותוא 1.

 זל. ירש , 86. *  תונידמה -- * , 168 --ו ,
.4 ,260 ,253 ,240 ,226 :195 :174 ,112 ,96 

 ודגיו זז4, + ןורמושמ 4,

 18. 00. [0ק.145 187. | םבושפת םכייח < 614. | םםייח ן"
 202. םכושפת 2"-- ! , 2: | 1

 19. ירש -- ר 0:6 ת

 םבהירחא 2

 20. ושיא --* ,115. וסוניוו 06,112,113,154,172, 74,
 לארשי , 1. 257, 260, 264 -- םניו 277 תוגזַק. 300. |

 21. םכראב -- םכדאב 4. הלדנ 4

 הנושארב 3,
 רדה ןבכ ,%

 םכהירחא 0.1835 1ז4 -- לע

 22. ךל,155.  קזחתהו :,150,178,198. תא ,זז%.  תבושתל
 -- ת ו" ק.148 21.  הנשה -- םכימיה 1. | הלוע 3,110,210

 -- הלעי

 23. יחלא וילא -- יהלאו ילא 8. = וילא , 21. | םכהיהילא 8ָפ --
 םכהיהלא הוהי 195. | םכתוא 96 -- םכהל 30. | רושימב -י* ,

 93 -%- כא -- יכ 0

 24. רפה , 182 -- ה טק. ז4₪ 5 יכלמה זז%.  ומוקממ

76 + 80.93.94 ,30,70 ,23 :3 ,2 
 178, 187, 210, 240, 2%3, 260,264 ; קזווס 1.

 25. התא 4. ךל קזומס הל 1. | ליחב 2%1, 257, 0.
 לפונה 2, 4, 89,102,112,113,128,172, 174,178, 202,263 ; קזומס

 82, 4 ךתאמ ג, 40, 70, 86, 03, 94, 96, 115,144, 50,

 165,158,174,176,178,182,187, 224, 253, 267, 200 -- ךתואב

 קזגתס 4. | פופכ -- סוסב 2%7. | בכרו םוסכ 05 187. | בכרכ ,

 ז46 -- בכרב 257. | םכתא ו, 2, 30, 70, 82,
 154,155, 159, 176, 224, 240, 253, 257, רושמב 8

 םֶכאְו 21,150. אל 40. | םכלוקל 2, 3, 4, 21, 23, 40, 70,
2 226 ,224 ,195 2 7% 7%.. .95 93% ,89 

 2%3, 257, 260, 264, 270 ; קזוחוס 82 -- שכל טק. 88 זו.

 ושעיו ג.

 דדה , 70.  אוה -
 םביבטה 0

 דדה -- תב ,6

 ךינבו -- ךרבעו 4

 3- ורמאיו 150 -
 םכה 172. | ךישנו ,2-.

 -- םכוביוטה 1

 4. ךירבדכ 197.61. | ךלמה ,%-
 ף- ובושיו 3, 112: 115, 187, 3 260 ; קונוס 168. | הכ --לכ
 תו.  ןב 21. | רמאל -- כ 176.224.  ךישנ 96. | ךינבו

.1 .240 
 6. יכ ,ץס,187. | םכא ,2,30.  רחמ ;70. תא 2
 ךילא , 1- ךיתיב 4 -- ךיתב 21,70,150. תאו טופ קי. ךרבע

 257: 0 204. =בדיב ,%7-
 ץראה , 40 -- 7
 יפסבל

 7. לבל -- לבלו 187 -- לכו 250 0.
 ףס, דג -- אה טק. 138 3. וארו -- וא [טק. 4 0.

 10. | יבהזלו -- יבהכלו 6.
 8. רמאו 23. לכ 251. לא ₪ אל 70, 224, תטמס

 אלו 1, 2, 4, 21, 10, 82, 85, 59: 2 94296, 112,715,
2000 72 ,253 ,240 ,224 ,210 ,187 ,182 5% ,, .14 

.4 ,282 
 ף. וחמאה 96. ן%6 יתחלש 1. ךדבע לא , 96 -
 ךדבעל 271 ג ; קנווס 0. ילא 260. - הנושארב 4, 96. 2

-264 ,26 ,260 72 :253 ,240 ,210 ,175 .175,176 :154174 
 רבדהו --רבדה תאו 115. | לכוא -- אל לכוא 150. = וכליו -- ובשיו
 :ף0.  והובישיו 112 -- והבישיו 2, 1, 70 2 86; 93: 96. 4
 182,187,108, 251: 0% 263, 264, 288 1, 1 4 םצותוס 8

 -- והבשיו ישיו 158 -- ובשיו קצנמס - '
 זס. רדה 26. - השעי 614. | יל 30. | ופסי וָדָּג,178--
 ןופיסוי 1, 10, 96, 182, 108, 2: (סז6 3 -- %ופיסוי 154 -- |ופיסי
 240 -- \פיסוי 2, 21, 23, 70, 86. 50 1 58,174, 2
 226, 227, 228, 21, 252, 253, 72 260, 264, 27ף, 282, 283 --
 ופיסי 89, 52 187, 22ף. - קופשי 112 -- קופסל 12

 -- קפסי 1,30.96,145,158 173: 226, 228 ; קזוזמס ף0
 1493 םטת6 4-- ש (טק.נגמ 2.  ןרמש 21 -- ןורמוש 4 2

 רשא 10. ז4-
 11. רמאיו -- רשא 7. התפמב 3.

 12. עומשכ 294. תא ,70,154. הזה ,171. אוהא
 התוש ףג,113,168,174,176, 224: 253: 79 260, 264. | אוה
 9ָפ -- אוהו 40. | םביכלמהו -- םכיכלמה לכו 178 --רשא םכיכלומהו
 224 -- ותא רשא םכיכלמהו 257. | תכסב 30, 89 -- תוכוסב 4

 -- תכופב 240 -- תוכסכ קזונגס 4
 14. באחא -- הא 5. ות. 182 -- הא [טק.זג" 174. וכ 6.

 תיארה -- י* , 260 -- תיארה לא 1. תרא ; לכ
 לודגה , 70. | יננה -- הנה 10. | ונתונ 4 170, 240, 1.



 ( הע. 00

 ךיבא תראמ יבא חקל רשא םכירעה וילא רמאיו 4

 יבא םכש רשאכ קשמדב ךל וכישת תוצחו בישא

 תרירב ול עררכיו ךחלשא תרירבב ינאו ןורמשב

 רמא זםכיאיבנה ינבמ דחא שיאו : והחלשיו 5

 שיאה ןאמיו צנ ינוכה קדוהי רבדב והער ללא

 ילוקב תעמש אל רשא ןעי ול רמאיו : ותכהל 6

 ולצאמ ךליו היראה ךכהו יתאמ ךלוה ךנה הוהי

 רמאיו רחא שיא אצמיו : והכיו היראה והאצמיו 7

 איבנה ךליו :עצפו הכה שיאה והכיו אנ יניכה 8

 : ויניע לע רפאב שפחתיו ךרדה לא ךלמל דמעיו

 רמאיו ךלמה ללא קעצ תטוהו רבע ךלמה יהיו 39

 אביו רס שיא הנהו קרמחלמה ברקב אצי ךדבע

 דקפה שא הזה שיאה תא רמש רמאיו שיא ילא

 ףסכ רככ וא ושפנ זרחת ךשפנ ;רתיהו דקפו

 ונניא אוהו הנהו הנה השע ךדבע יהיו : לוקשת 6

 : תצרח התא ךטפשמ ןכ לארשי ךלמ וילא רמאיו

 ךלמ ותא רכיו וינע לעמ רפאה תא רסיו רהמיו 1

 רמא הכ וילא רמאיו :אוה םכיאיבנהמ יכ לארשו 2

 ךשפנ התיהו דימ ימרח שיא תא תחלש וע הוהי

 לארשי ךלמ ךליו :ומע תחת ךמעו ושפנ תחת 243

 : קרנורמש אביו ףעזו רס ותיב לע

 תם סייע ניס אדמס 6

 149,150, 153,158,182,187, סמ, 224, 6) 227, 232, 253, 7,

 260, 261, 601,602. | שיאה ,1, 226. | ותובהל 2.

 36. ול-- עלא 158.  ןע', 3:0. אול 15%. - תרעמש קעמס

 יתעמש 76. ךלה 1, 2: 4, 23, 30, 2, 93: 52 6 184

 +1 1, ) 22 יתאמ , 128 ---

 ותאמ 65011; קמתמס 1:50. | ולצאמ --ותאמ 85,115, 1%4 -- ולצ

 טק. 4 4. והאצמיו -- א ,\ 144 -- ה , 102 -- האצמיו 6.

 היראה 2" - והכיו \ 224 -- הכיו 176 -- והתימיו והכיו 91-

 37. אנ - - - - אצמיו , רחא קס דחא 150 --ר ₪.

 הוה 93 ינכה 1, 21, 21, 30, 70, 2, 85: 2 94: 96. 2 1%

 150,158,174,178, 187, 253, 257, 260, 271 4,601,607. שיא

 ז עוצפו 30, 07, 70, 3, 5, 2

 174, 182,187, 210, 224, 226, 240, 3 254: קזנתבס 1

 38. ךרדה לא , 21. לא -- לע 2, 3: 23: 70, 55, 80, 96, 0

 1ס1,140,150, 154,155,158,160, 174,176, 182) 195: 224, 9

,288 ,4 271 ,270 ,264 :257 1 250 ,240 ,246 ,228 ,226 

 601, 614, 650 11; קזנמס 82, 2423 םטתס 4,112 -- טק. ג 4

 39. יהיו 585 1 -- יהיכ 74. רבוע 30, 3, 112, 224, 4

 ךלמה 2", 182. שיא -- שיאה 224. | רמאיו -- ילא רמאיו 0.

 ברקב קוותס ברקמ 70. | שיא -- רס , 8ָף- | רומש 93

 187. םכא -- םכאו 03 -- רשא 1. דקפה -- רקפי 172, 6

 99. | וא ושפנ -- ךשפנ 187.  ףסכ -- ףפכ שפנ 4. | לקשת =

.187 2 9 0 945 :89 ,30 ,23 

.4 ,260 ,2%7 ,2%3 ,226 ,224 

 40. השוע 93:112. | הנהו 4.

 וניניא 89, 96 -- ונינא 2%1, קזנמס 2 וילא , 82 -- ול 4.

 ןכ -- הכ 30 --יכ 182. | ךיטפשמ 1, 2 89: 93: 960. 2

 150,155, 158,174,176,178, 187, 224, 263, 270 ; קענתוס 4, 2

 2 תצרח -- תפרח 86 -- תגרה םטתהמ6ס 4 |

 41. רפאה קזומס דפאה 99. | לעמ --ילעמ 7

 174. 176, 240, 6 249: 2%0, 2%1, 270, 271 4, 2, 659'ק3

 קצנתס 2, 128 ; (ס076 ותא -- ותוא 112,253 -- ו ,-

 םכיאבנהמ 614 -- םכאיבנהמ 4
 42. וילא -- לארשי ךלמ וילא 249 - ול 01 הוהי , 6.

 ןעי , 286 -- רשא ןעי 1 2%0;,40,14% --רשא 150. יתחלש זז,

 286. | שיא ; 96. = דימ , 150 -- ידימ 253, 2%7,260 ; 6 91-

 ומע תחת ךמעו , 1- תחת ו" 6 ומע -- ומע ושפנ 4.

 43. לע --לא 150,178,224.  ותיב -- ומע לס. | הנרמש

.7 :253 :249 ,80 ,86 ,82 ,21 ,3 

4 ,284 /283 ,282 ,27 ,271 ,264 ,263 ,260 

 אוהו -- הנהו 0 וג. 4

 12 יי וש

 לפתו , 21 -

10 6. 

 לכעיו שכרא תא דדה ןב דקפיו הנשה תבושתל
 27 ירארשי נבו | : ללארשי שכע קרמחלמל קדקפא
 לארשי ינב ונחיו םשכתתארקל וכליו ולכלכו ודקפתה
 !: ץראה תא ואלמ םכראו סכיזע יפשח ינשכ שכדגנ
 28 רמאיו לארשי ךלמ לא רמאיו שכיהלאה שיא שגיו
 זכירה יהלא שכרא ורמא רשא ןעי הוהי רמא הכ

 ןומהה לכ תא יתתנו אוה םכיקמע יהלא אלו הוהי
 20 ונחיו :הוהי ינא יכ םשכתעדיו ךדיב הזה לודגה

 יעיבשה זכויב יהיו שכימי תעבש הלא חכנ הלא

 האמ םכרא תא לארשי ינב וכיו המחלמה ברקתו
 40 הקפא טכירתונה ופניו + דחא זכויב ילגר ףלא
 ףלא העבשו זכירשע לע המוחה לפתו ריעה לא
 רדח ריעה לא אביו סנ דדה ןבו םכירתונה שיא
 41 יכ ונעמש אנ הנה וידבע וילא ורמאיו : רדחב
 .אנ המישנ שכה דסח יכלמ יכ לארשי תיב יכלמ
 ךלמ לרא אצנו ונשארב םכילבחו ונינתמב סיקש
 42 זסיקש ורגחיו : ךשפנ זרא ;דיחי ילוא לרארשי
 ךלמ ללא ואביו םכהישארב םכילבחו שכהינתמב
 ישפנ אנ יחת רמא דדה ןב ךדבע ורמאיו לארשי
 13 ושחנ םכישנאהו |: אווה יחא יח ונדועה רמאיו
 רטאיו דדה ןב ךיחא ורמאיו ונממה וטלחיו ורהמיו

 : הבכרמה לע והלעיו דדה ןב וילא אציו והחק ואב

 צב 15 2

 26. רבשתל צק2 " ךלמ דדה ג תא םכמא 52 -
 םכע -- לע 240, 250, 253, 257, 200, 204: קנס 4

 27. ודקפה :לז. | םכדגנ - - ונחיו ;94- | ונחיו -- ונחיו וכליו
 4 ינב מנע 11%. - ינשכ , 96 -- ינשב 257, קוס 4

 יפישח 2: 2, 21: 23, 82,033, 112, 11%, 150,154,174,187,224, 6
 228, 240, 286 1; 0, םכראו קנעגס םכדאו 4.

 28. שיא --שלא 70. | םכוהלאה -- איבנה 158. | רמאיו :" 7.
 רמאיו - - לא 30, 70, 110 4:8. | רמאיו 2", 1, 210, 246, 71
 הוהי - - - - - ןעי ,197. | םברא , 70, 224 -- רמאל םכרא 1 4
 289. אל, 5--| לכ פג | לונה ו

 ךידיב 4. תעדיו 253, 4.

 29. חכונ 94: 174: 224- שבימיה 6.

 20. וסוניו 23, 85,112, 172, 224, 253, 257, 260, 264 -- נו 6.
 םבירתנה 1, 70. 93: 06, 128, 140, 150, 240, 1.

 לופתו 1:2. | המּוחה --היתחהת המוחה 249 - ! \ 89 2

,319 ,107 ,101 ,264 ,260 ,257 ,240 ,228 220 ,201 ,18 ,150 

 452: 541: 559: 5709: 2 שיא \ 1, 187 -- שיא האמו 0.

 םכירתנה 1.92, 128, 149,150, 4.

 גז . רמאיו קס --ורמאו 150. = יכלמ יכ לארשי , 182. | יכלמ יב 2"
 ו 25 0, כה \ 21 -- המה 140, 224 --

 אוה 0. אנ 26. תמו ונישארב ₪ לז

8 ,+ ,96,99 4 9 :67 ,40 

2 ,252 ,240 ,242 ,228 ,226 ,224,226 ,195 ,172,178,182 ,168 
 264, 257: 260: 263, 264, 100 ; קתונוס הייחי 4. זרא 4

 14%, 614-- אנ 6.

 2 םכילבחו - - (זז ) - - ונשארב , 7.

 42. ךלמ -- ך , 115. | ישפנ קותס ךשפנ 96. | רמאיו , 2

 ונדעה 154. 174, 187, 249 -- 'נדועה + יחא , 4

 33. ורהמיו וטלחיו < ץס. = ורהמנו 150. | ונממה וטלחיו ----

 ונממ הוטלחיו 85, 227, 228, 246 ; 1076 4. | ןטלחיו | 14% ---
 והטלחיוו ף3. - ונממ 158.  ורמאיו -- רמאיו 70 -- ךדבע רמאיו

 202.  דדה 1:"--ד 2% 002.14 130.  דדה ---.- רמאיו ,
 רמאיו , 96 -- רמאיו לעיו 150 -- ורמאיו קזנתס 128 ; 06 1.

 ואוב ףָג; 150 -- אב 96. | והוחק 154,158. | הבכרמה - - - ןב ,

 93.  רדה 2'--ה קמממס ה 144. | הלעו 0. הבכרמה לע -
 הבכרמל 6. לע -- לא 22, 1 54, 160 2 240, 288 ; םטתס

 1%0 -- לע וילא

 24. רמאיו -- * , 190 -- ורמאוו 271 4. | בשא 30. | זרוצוחו

 4,102,112,150, 154. 158, 263 271 4 3 קתו!מס 82; [0ע6 2 --

 [רוצוח 153 .-- תרצוהו 101.1 08-4 - תבושא 187. הל
 קשמדב -- קשמדב דיב 89. = ןורמושב 174. | תורביוי 24

 35: םכיאיבנה ינבמ פס 144." םכיאבנה 14.  .רבדב 4.

 *ןכה 1, 2: 4: 21, 23, 10, 82, 85, 80; 93, 94, 90, 112, 115, %



 ג 1

 והלקסו והאיצוהו ךלמו .םכיהלא תרכרב רמאל
 רשא סכירחהו וכינקזה וריע ישנא ושעיו : תמיו זז

 רשאכ לבזיא סכהילא החלש רשאכ וריעב שכיבשיה
 וארק |; שהילא קרחלש רשא םכירפסב בותכ 2
 ינש ואביו ! שעה שארב תובנ תא ובישהו םשכוצ 3

 ישנא והדעיו .ודגנ ובשיו ללעילב ינב שישנאה
 תובנ ךרב רמאל שכעה דגנ תרובנ תרא לעילבה
 סכינבאב והלקסיו ריעל ץוחמ והאיציו ךלמו שכיהלא

 זרובנ ללקפ רמאל לרבזיא ירא וחלשיו : תרמיו 4
 תמיו- תובנ רקס .יכ לבזיא עמשכ יהיו : תרמו 5

 תובנ שכרכ תא שר כוק באחא לא לבזיא רמאתו
 תובנ ןיא יכ ףסכב ךל תתל ןאמ רשא ילאערזיה

 זרובנ תרמ יכ באחא עמשב ?היו- + תרמ יכ יח 6
 ילאערזיה תרובנ שכרכ ללא תרדרל באחא קיו

 יבשתה והילא לא הוהי רבד יהיו ! ותשרל גל
 ילארשי ךלמ באחא תרארקל דר שוק !רמאל 8

 םשכש דרי רשא תובנ כרכב קדנה ןורמשב רשא
 קדוהי רמא קדכ רמאל וילא תררבדו ! ותשרל גס

 רמא הכ רמאל וילא תרבדו תשרי שכגו תחצרה
 תובנ שכד תא םשיבלכה וקקל רשא םכוקמב הוהי

 באחא רמאיו : : התא םשכג ךמד תא םכיבלכה וקלי 0

 ןעי יתאצמ רמאיו יביוא ינתאצמה והילא "דא
 יבמ יננה | + הדוהי יניעב ערה תושעל ךרכמתה 1

 61 ו יי

 ווןיוובול' הריה שברכ 'קרלאה טכירבדה .רחא .יהיו
 ךלמ באחא לכיה לצא לאערזיב רשא ילאערזיה
 2 יל הנחת רמאל תובנ לא באחא רבדיו :  ןורמש

 ילצא בורק אוה יכ קרי ןגל יל יהיו ךמרכ זרא
 בוט שא ונממ בוט שרכ ויתחת ךל הנתאו יתיב

 4 תרובנ רמאיו + הז ריחמ ףסכ ךל הנתא ךיניעב
 זרלחנ תרא יתתמ הוהימ יל הלילה באחא דא
 4 רע ףעזו רס ותיב לא באחא אביו : ךל יתבא
 אל רמאיו ילאערזיה תובנ וילא רבד רשא רבדה
 בסיו ותטמ לע בכשיו יתובא תלחנ תא ךל ןתא
 ף רבזיא וילא אבתו : שכחל לכא אלו וינפ זרא
 לכא ךניאו הרפ ךחור הז המ וילא רבדתו ותשא
 6 ילאערזיה תובנ לא רבדא יכ הילא רבדיו + שחל

 ץפח שא וא ףספכב ךמרכ תא יל הנת ול רמאו
 ךל ןתא אל רמאיו ויתחת שכרכ ךל הנתא התא
 7 זרתא ותשא ירבזיא וילא רמאתו :ימרכ זרא
 זכחל לכא שוק לארשי לע הכולמ השעת התע
 : ילאערזיה תובנ שרכ תא ךל ןתא ינא ךבל בטיו
 8 ומתחב םשתחתו באחא ששב םסכרפס בתכתו

 רשא זםכירחה לאו םכינקזה לא כירפסה חלשתו
 9 שכירפסב בתכתו : זרובנ זרא םשכיבשיה וריעב
 : קכעה שארב תובנ תא ובישהו שוצ וארק רמאל
 זס והדעיו ודגנ רעילב ינב שכישנא זכינש ובישוהו

 רה ה קת ד מ, "תם 6 הייס א

 -- והואיצוהו 86, 96, 112, 18,664 -- ריעל ץוחמ והאיצוהו 1.
 והולקסו 86, 93, 96. 112,150, 155,174, 187,264, 614 -- והלקסו

 ריעל ץוחמ 7ס, 224 תו. תומיו ז 4.

 זז ישנא --- נב 4% םכינקזהו 93, 2.

 רשא 1", 252, 267: 260,264.

 םביבשוי 96 -- םביבשי

 םכירוההו 0.

 םביבשויה 112, 240, 261, 253 --

 םכהילא 1*--* ,89,187. | בותכ ,
 614--] 4. | םשהילא 27"--' 0 80, 150, 15, 187--- םכהילא

 לבואו פ6 192.8 ו =בהילא ₪ == לבזיא , 4.
 256 = 8 009 כ ובשהו 35 -- ובישוהו 21, 2

,187 ,168,174,176,178,182 ,94,112,150,154 :93 ,86 ,85 

 210, 225, 228, 240, 251, 203, 2%7, 260, 264 ; קזנתגס 4.

 13. םכינש 150,182.  םבישנא 145,1%0,154,172,8%.  ובשיו

 עו 1%8 -- ובשיו ינב 96. | והודיעיו 70, 112, 18 -- והדיעיו ז,21,

7 202 ,198 ,187 ,182 ,176 ,174 ,154 ,149,150 ,114 :93,113 

 240, 260, 263, 264 -- רמאל והדיעיו 253. = תובנ - - - דננ
 תכעה לכ 280.  םכיהלא תא 40. ךלמו , 70. | והאציו 4,

2 ,,, ,101,114 ,100 ,99 ,80 ,86 ,8% 

 176,182, 210, 260, 263, 270, 614 -- והואיצויו 96, זז 2 --- והאיצויו

 70,155: 3. והולקסיו 96, 112, 1. תומיו 158, 4.

 14. 00. 30, 19%. | לא לנוע 6 רמאל ,.70,240. | לקס
 == לקס יכ 240 -- לקוס 91,112,1%5-- ק קממס כ 99. | תרומיו
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 1%. תמיו - - - - - יהיו , 128, 224. | יהיו -- יהיו וחלשיו 96 -
 י 2" סע םכ וגס. - לקס -- לקס תובנ 4 -- לקופ 8
 --ק קוס כ 99. | תומיו 158. שר --אר 101.  לאערה 24
 ןיאמ 3:93.174. יח --יח ילאערויה 174.  יכ 2"--םבא יכ 4

 174, 187,210, 253, 257 ; 10116 1 -- תוגז8.300. םכא 14%. - תמ
 1כ.ז8 4

 16. עמשכ , 187 -- עומשכ 112.  חרדרל באחא , 96.  זרובנ
 םכרכ לא < 96. | ותשרל  ותרשל 158 -- 7.

 18. רשא ז* ;, 4 טכרכב -- ב , 240 -- כ

 ותרשל < 4.
 19. רמאל 1%, 90,128,202. | הוהי -- (7) - - תחצרה ,

 ףס,1סו. | הוהי ג%-- הי טק. זג5 4. | תחצרה -- צ עזנוהס ה ספ
 -- הצ טק.86 128 -- תצהרה 14%, קזוחוס םכנ 6

 רמאל 2* , 8, 4, 96 -- רמאל הוהי זָבס- = וקלי - - - םכיבלכה ₪
 99. תרא 1", 224. וקול 112,158 -- וקקלי ף- | ךמד --

 ומד 6.

 20. ונתאצמה זסו -- ינתאצמאה 4. יביא 1, 2, 3, 4, 21,

 30, 67, 70, 2 8%, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 99, 100, זו

 וו6,128,ו3, + 6,168,172,

 176,176,178,182,187,15, 226, 220, 227, 238, 240, 246, 24פ0

-614 ,100'1 ,270 ,252 

7 2 

 ַז- י'רחא 224. היה . 224 -- ה 5 לאערויב -- זימ

 לאערזיב 0.
 לילטאל ,זזס. -'ילי 1" , ל.
 הנתאו קנווס ךנתאו 4. | הנממ 4.
 1. | הנתא --ןתא 15%, 20 -- הנתאו

 תו \ -

 4. לא תובנ , 6. הללח 251. תא 6
10766 : 203 2 210 ,114 ,96 ,86 

 4. ףעוו סזגוהס ףעיו פֶפ. הזה רבדה 40. | וילא , 30.  ןתא אל ,
 וכ 5-ןל זנ-. תא ז". קס." יתבא'2) כד, 23, 30, 70
2 ,182,105 ,176 ,154 ,128,150 52 .94 .89 .86 ,8% 

 יל תיב -

 םכאו 155, 271 4 ; קזותוס

 ריחמב 202, 4

 יתובא 3. 23. 67.

 253, 257,260,264. - ומפ ---- בכשה ;1. | ותטימ
 םכחל , ,

 ף. אובתו 1,227. | לבזא 172. / ךניאו ץזוווס ךתאו 99 -- כניא)
 קזותס 4- לכוא 4, 70. 93,112 182, 240 3

 לובא 0.
 6. רבדו 14%.  ילא רזה 28. | רמואו 174, 6. יו 6
 תא 1. התא ץפח התא 6. ץפח , 1- התא , 4.
 הנתאו 150, 182, 253, 257: 200 -- הננתא קנס 0

 96. ול רמאו 202. תא 7.
 7. וילא --ול 70,187. התא \ 94, 224: תועתס 2. לארשי לע
 -- לארשיב 226. לע -- לא 658. | לוכפא 3 2
 קועמס 99.  בסייו 21 2 ו, 5

 198, 202, 224, 225, 226 ; קווומס 0 ; 06 94--₪ 0106 ש

 ינאו 20,187. "  ןתא 4.
 8. בותכתו 1%4. = םבירפפב 174. | באחא םכשב

 שכותחתו לס, 42 158,210,240. | ומתוחב 23,
 96, 15 158, 168, 176, 182, 195, 210, 225, 240 3 קצותגס 4.

 םבירפפה - ה ; 1, 89. 93: 99 2 128, 146, 149:
13 ,250 ,249 ,246 0 ,202 ,182 ,178 ,176 ,171,174 ,168 
 262,254, 257, 260, 270, 271 0. 69 'ק : קנווס 2. םכירוחה
 112, 150, 4 םביבשויח 112, 224, 240, 253, 257, 260, 4.

 זרא -- לא -
 9. בתכתו -- בתכתו שירב 150 -- בותכתו 80, 154, 42
 04 םבירפס 4. םבעה - -- - םבוצ , ובישוהו 2, 1,
0% ,22% ,182 ,176 ,+ ,,, .85,969 

 252,252, 2%7 ; 1076 0 -- ובושהו 5:

 10. ןבישהו 1: 6 102, , 2 17 224,240, 0%

 253, 27, 260 4- םכינש , 90, 224 -- כ ,,,72
 202 -- תובנ תא ודגנ , 85. | והוריעיו 187 -- והודעיו

 210 -- הדיעיו 21, 89. 093, 4 70
 202, 226, 227, 240, 246, 253, 257, 0% 264, 6143 (סע6 04 -
 הדעיו 115.  והאיצוהו --* ,\ 30 85, 89: 210 -= והאיצהו 4

, 
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 לארשי ךלמ רמאיו : לארשי ךלמ לא הדוהי ךלמ 3
 ונחנאו דעלג תמר ונל יכ טשכתעדיה וידבע 'רא

 רמאיו !  שרא ךלמ דימ קדתא תרחקמ שכישחמ 4

 דעלג תרמר קדמחלמל יתא ךלתה טפשוהי ללא
 ימעכ ךומכ ינומכ לארשי ךלמ לא טפשוהי רמאיו
 ךלמ לא טפשוהי רמאיו :  ךיסוסכ יסופסכ ךמעכ

 ץבקיו ! קדוהי רבד תרא םכויכ אנ שרד לארשי 6
 שיא זרואמ עבראכ וםכיאיבנה תרא ללארשי ךלמ
 קרמחלמל דעלג זרמר לע ךלאה שהלא רמאיו
 : ךלמה דיב ינדא ןתיו קדלע ורמאיו לדחא שכא

 דוע קדוהיל תבנ קדפ ןיאה טפשוהי רמאיו

 טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו !ותואמ השרדנו

 ינאו ותאמ קדוחהי" תרא שורדל דחא שיא דוע

 והיכימ ער שכא יכ בוט ילע אבנתי אל יכ ויתאנש
 ! ןכ ךלמה רמאי לא טפשוהי רמאיו זדלמי ןב
 הרהמ רמאיו דחא סירפ לא לארשי ךלמ ארקיו

 ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו = : קרלמ ןב והיכימ 6

 זכידגב שכישבלמ ואפכ רע שיא םכיבשי קרדוהו

 כיאבנתמ זכיאיבנה לכו ןורמש רעש חתפ ןרגב

 לורב ינרק הנענכ ןב היקדצ ול שעיו : םהינפל 1

 דע שרא תא חגנת הלאב הוה' רמא הכ רמאיו

00 4 

0% ₪ 2 )2 8 

 ןיתשמ באחאל יתרכהו ךירחא יתרעבו הער ךילא
 22 ךתיב תא יתתנו :ילארשיב בוזעו רוצעו ריקב
 קריחא ןב תושעב תיבכו טבנ ןב םכעברי זריבכ
 : <לארשי תא אטחתו תסעכה רשא סעכה *רא
 21 ולכאי כיבלכה רמאל זדוהי רבד *רבזיאל םכגו
 24 ריעב באחאל תרמה |: לראערזי לחב לבזיא תא
 : שכימשה ףוע ולכאי הדשב תמהו זכיבלכה ולכאי
 2% ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה אל קר
 ! ותשא ילבזיא ותא קדתפה רשא קדוהי יניעב
 26 ושע רשא לככ םכילולגה ירחא תכלל דאמ בעתיו
 : נארשי .ינב ינפמ זדוהי שירוה רשא ירמאה

 27 ערקיו קדלאה םכירבדה זרא באחא עמשכ יהיו
 קשב בכשיו זבוציו ורשב לע קש זםםשיו וידגב
 28 יבשתה והילא לא זדוהי רבד יהיו ! טא ךלהיו
 20 יכ ןעי ינפלמ באחא ענכנ יכ תריארח ! רמאל
 איבא ונב ימיב וימיב הערה יבא אל ינפמ ענכנ
 : ותיב לע קדערה

6 

 1 ןיבו שכרא ןיב קדמחלמ ןיא םכינש שלש ובשיו
 2 טפשוהי דריו ?רישילשה קדגשב יהיו : לארשי

 דג פז ₪ .תסד זס אפ.

 89 -- םכתאו 155, קזנגס
 דימ , ל.

 4. ךלאתה 4.  המחמל 76. | תומר 2 +,

 174, 176, 178, 426, 240, 250, 2%. 2%7, 260, 264; קז1תנס 82 ---

 תמאר 172 -- תומר לא 225. = ינמכ 83 17

 224. ךמעב 543 96 -- ךימעב 144,178 -- : הוחי ךמעכ 4.

 *םוסכ ג 0, =- םםוסוסב ךסוסכ 23: 67, 96, 158, 187, 27.

 5. שורד 1: כויהכ 0.

 6. םכיאבנה 114 -- םכאובנה 4

 1460 םבהילא 30, 2 1 54: 174, 178,182, 6

 255: 7. לע -- לא 84 22%, 257,260 4

 614 -- 2 7 זק. | תומאר 172, 283 -- תומר 86

.224,22%,240,2%7 7% 

 260, 264, 281 ; קזומס 82 -- תמאר 106 24 רמאיו 76.

 התוא 7ס,ז12,154,174, 2

 עבראכ קעותעס עבראב 2 :

 < ינדא -- הוהי 1, 4, 30, 70, 85, 89, 90 12 94, זס,

2004 ,257 :253 (2 ,154,168,174,182,108 ,150 :149 :139 

 271 4, 614, 664 -- ינרא הוהי 4.

 6--15. לדחנ -- (155) - - ורמאיו 218 4. י

 7. ןיאה -- ה , גז2 --'\ 70. | | איבנ , 182. | 'הוהיל ל

 ותאמ 1: 2: 3: 4, 21, 23; 10, 82, 8%, 86, 80, 03.42 99, 24

 ו13,114,115,110) 139,144, 145,150, 154,155, 74

:252 200 ,240 ,227 ,210 ,175.176,178,182,187,195,198 

 2%7, 200, 264, 270 22 284, 288, ךסס '1, 602, 614, 664: עתותוס

 128 -- )מעמ 200.

 8. דחא ,4. שרדל : 4, 21: 23, 30: 67, 82, 85, 9

14 ,,,,,,,,,, ,101 ,100 ,99 ,96 ,94 ,90 

216 (240 ,227 ,226 ,224 ,210 ,187 ,155,168,172,174,175:176 

.001 ,284,286 ,284 ,282 ,27 ,270,271 ,264 ,260 ,251 ,252 :249 

 614. ותואמ 112.  והיתאנש 22%. אל , 96 -- אול 187, 4%

 והיכמ 2, 8, ףָּג -- והבימ 96 -- והיכימל 225,614 -- כ קזונמס כ 4

 אלמי 1, 4: 23: 30, 85; 932 94 6 150, 154: 195: 158, 22

 105: 224, 240, 249, 250, 253, 257, 0. טפשוהי 2

 9. הרהמ ,158.  והיכמ 2: 93, 174, 178 -- והכימ 96. | אלמ*
,105 ,182 ,158 ,155 ,154 150 ;96 ,94 :93 ,10 :23 :21 :4 ,1 

.4 ,257 ,253 ,250 249 

 10. לארשי , 96. | ךלמ , 128 -- ךלמ רמאי לא 21. = םכיבשש
 ואפב 283. םבישבולמ 70,112,159, 253: 72
 260, 264.  םםידגב ןרוגָּב א 1%0.  ןרגב , 158 --ןרונב 174, 4

 רעש , לס, 224. | םביאָבְנה 23,155 -- םכאיבנה 04 -- ה 06 ע

 14 םםיאיבנתמ 4

 נז. והיקדצ 2,116,158, 202,2%1, 257, 260,264 \ קז!תס 171--

 אהיקרצ 3:95. = אנענכ 1 -- האנענכ 150. | רמאיו -- ול רמאיו
 ל הוהי רמא הב ; 2. חננת -- עגנת קצנתס 7.

 םכתלב 2, 4: 30, 67. 70, 82, 85, 80, 93, 9, 100, 101, 111, 9

,242 ,240 ,227 ,224 ,210 ,182 ,176 ,174,175 ,144,150 .115,139 

 249ג 252: 251, 270, 271, 282, 283, 400 1, 614 ; (סצזס +

 112. שיא ,4.

 21. ננה -- ןע' 3. יבמ -- יבמ 187 -- איבמ 40, 70 2

7% :259 ,251 ,250 ,240 ,240 226 ,224 ,174 ,154 ,150 ,114 ,96 
 260, 264, 270, 271 4, 282, 614, 659 'ק, 664: קזננגעס ,02

 06 2. ךילא -- ךילע 70,154 -- א (טק.125 2. | הערה

 באחאל , 240. | רצעו 86 -- רוצע 4.
 22. [-ריבכו =-- תיבבו 3. אשעב קומס אשעבא 3 -- השעב
 2%7.  היחא ןב ל 3. .ןב 2" 089 150. | לא [0ק.14 168--
 לע 154.  שעכה גזף. 'התפעבה 67,154,172,198. אסחתו
 282 -- א \ 240 -- איטחתו 21, 30, 70, 86, 99 1 122

 202, 210, 224, 226, 253, 260, 264, 270 : קזנתוס 2, 82 4

 לארשי , 2.
 23. רּבד -- רהמא 3. לחב -- ליחב 1, 100,174, 197, 224, 6
 240, 253: 2570 260, 264: 386 : קננתוס 2,128 ; 10756 27, 82 --

 אלחב קונתוס 30 -- קלחב 150,182, 108, 288, 602 ; קזנתתס 4.
 ילאערזי 64

 24. תמהו -- ול תמהו 21, 0 94, 96; 145: 150, 158, 182, 2

 224, 240- לכאי 224-

 2%. באחאכ -- באחאכ ול 150 -- באחאב 79 +.
 ןתוא 112,252. לביא 6.

 26. םביללגה 3: 4. 67, 2 89, 92; 99,100, 101,110, 139. 2

---- 286 ,283 ,282 ,270 ,271 ,262 ,224 ,210 :195 :178 :176 ,149 

 בילוליגה 96, 150 -- םבילוליג 182 -- םבילולגה םכיהלא 5-
 ושעא 1. שירוה רשא , 4

 27. עומשכ 284. לאה 202. | וידגב תא 1, 86, 99150
:1 600 ,614 ,200 7% ,251 ,240 ,220 ,22% ,224 ,202 ,182 ,174 

 +ס66(01 4 קשב םכשיו .םבוציו , םכשו 1, 4,

 154 155: 173: 174: 176, 182, 187, 253: 257, 0% 264 -- םבצייו

 210. ]0/0 ה-בב | =55] 7 ל] 9275 ךלהתיו 89, 150 +

 תסה 5

 טםאל

 28. רבד ,174- לא , 76.

 29. ענכנ - - - באחא , 187. | באחא -- והילא לס. | - - ינפלמ
 ענבנ ,832- ינפלמ -- ל . 30, 150, 614. | י5 2"-- רשא 4.

 ענכנ 2"-- באחא ענכנ 21, 40 -- ענכנ באחא 60 1. | יבא

 איבא 4, 30, 70, 80, 90, 112,114, 16,150, 152, 174, 1892, 7

1 ,4 271 ,270 ,264 ,260 ,27 ,263 ,251 ,2%0 ,240 ,227 ,224 
 614, 6ף0 2,171 659'ק : קזותוס 1, 2 ; 1086 82 -- בתא 23

 דמיב 1%. ימב 4. איבא -- יבא

 לע -- לא 2, 94,198 -- ע טק. 4-2:
 -- אבא קצמתס 2.

 182 -- %א'בא 4.

 1. ןיא -- ןיא ןיב 6. ןיב -- ןיבא 0.
 2. 'הוו :ף0. | תישלשה 04,114,187,251, 7, 260 -- תשילשה

 89,101. | ךלמ לא -- ךלמו 86. | ךלמ 2" [סעז6 לכ 6%
 3- לארשי ךלמ רמאיו , 89. = לא ,115 -- לאא 130. | רומאר

 21, 2%7, 260, 264 -- תזנר קזננס 2%0 -- תומר 2, 30, 70 2

 6, 112, 1ַוָבכ זז, 150, 158, 172, 174, 176, 178, 187,210 6

 240: 240253,283. | דעלגב 96. | ונחנאו -- ונאו 153 -- ונחנא



 (0 ב. 1. 3

 אצא רמאיו :המב וילא .הוה' רמאיו ונתפא ינא 2

 קרתפת רמאיו ויאיבנ רכ יפב רקש חור יתי'חו
 הוהי ןתנ הָנה התעו :ןכ השעו אצ לכות שגו 3

 ךילע רבח .הוהיו הלא ךיאיבנ .לכ יפב רקש חור
 והיכימ תא הכיו הנענכ ןב והיקדצ שגיו ! העה 4

 יתאמ ?קדוהי חור רבע קדז יא רמאיו יחלה לרע
 םכויב הדאר ךנה והיכימ רמא'ו +: ךתוא רבדל 5

 רמאיו : הבחהל רדחב רדח אבה רשא אוהה 6

 ןמא ללא והבישהו והיכימ תרא 'חק "לארשי ךלמ
 קדכ זררמאו !ךלמה ןב שאו ראו ריעה רש 7

 והלכאהו קצלכה תיב קדז תא ומיש ךלמה רמא
 רמאיו !םולשב יאב דע ץחל שימו ץחל שחל 8

 קדוהי רבד אל שכולשב בושת בוש כא והיכימ

 ךלמ .'רעיו : זכלכ זכימע ועמש רמאיו יב 20
 רמאיו : דעלג תמר הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי 0

 המחלמב אבו שפחתה טפשוהי לא לארשי ךלמ
 אוביו ללארשי ךלמ שפחתיו ךידגב שבל ;דתאו

 רשא בכרה ירש תא .הוצ סכרא ךלמו ! המחלמב 1
 ןטק תרא ומחלת פצל רמאל םכינשו םבישלש ול

 יהיו  :ודבל לארשי ךלמ תא םכא יכ לודג תאו 2
 ךא ורמא המהו טפשוה' תא בכרה ירש תוארכ

 תש ין ה

 וניתפא קס, סע ףָג- | הוהי וילא < ז13 -- 'נא הוהי 24
 וילא , 14- י

 22. יתיחו 6. חור , 70 -- חורל 21; 159, 4 264 -- חורו

 קזנגוס 4. וב ו 6

 ללי הנה בס 1685 ' ךתופנ 21,150, 170020.

 96 -- לע 6501. הער , 6.

 24. היקדצ 21,150, 182, 270. | אנענכ 1. הכיו -- הכיו רמאיו

 253 -- והכיו 226. | והיכמ פג, קב -- והבימ 89 -- הענפ ןב והבימ

 96. | הז יא קונגס ןיא 96 - הזיא 10, 93,153,155, 1589, 4.
 ה == ורה ותו ב | חו  להמ 6% הו 2 ץפ-  דתא 1

2 6 1 .96 :94 ,93 ,82 :70 ,30 40 ,2 

4 ,257 ,2%3 ,240 ,224 ,187 

 25. 60. 187.  והיכמ 50, 3: 173, 174 -- והכימ 96. | ךנה

 --הנה 172, קוס 158. האור 6 רשא , 1.

 אבת ,\ 93 -- אובת 21, 19 ; 10756 4 רדהב ,, ז ---ירדחב

 אבחהל 1, 21,233 ,,,,, , 4
 240, 20, 252 2ף7, 200, 288, 601,602, 664; קז!תוס 96,158, 4

 26. והיכמ 92, 173, 174 -- והכימ 96. 4 והבישהו -- * ,

 23, 89: 06, 100, 113,115, 7% 19%: 284 ---והבישיו 17.

 ןומא 1, 2, 3, 21, 10, 70, 82, 80,903, ,,,2% ו

 ו 176, 178, 182, 187, 224, 440, 253, 257, 0 204.

 רש -- ךלמ 7ס. | שאוהי 0.
 27. 003. , 202. .אלכה -- (7) - - תרמאו א 224. תא 6

 168. 7 ה לס .תיבמ 168. = אלב 21." +7 יוהולימאה) 142 >--=
 והליכאהו 1, 20, 70, 96, 114, 149: 2 158, 87 5%

4 260 ,27 ,251 ,240 ,228 ;220 ,225% ,224 

 70,96,174: תטתס 112:-- ץ [טק. 88

 יבוש 5.
 28. והיבמ 89,171,174 - ,והבימ 64 2

 264 -- בוש שת 6. םכולשב , 182 --- רמוא ינא ףא םכולשב
 651. יב -- כ 150" מאי| 5" 01. נע 187. ₪בלונ

 29. תומר 91,112, 154, 158, 172, 174,178, 240, 253, 257,

 264 -- תמאר (סעצשט 24.

 20, 10. לארשי - - (6) - - טפשוהיו , 4.

 30. לא ,96. אובו 23, 249 ; 076 4. תאו ז. שובל

 153,158. | ךידגב --י \ 257, 260 -- םבידנב ןזווגס 70, 1סז6 4.

 אביו ז, 3נ 4, 21, 10, 70, 82, 80, 03, 94, 90, )), 112, וז

 ז28,144,149,150,158,178,182,1ו87, 224, 240, 2%3, 254, 7,

4 ,200 

 11. םכרא פג: 182. ירש , 1 --ירע 2%7, 260. ול -- אל +.

 םבישלש םבינשו ₪ 187.  םבישלשו ף3.- | םכינשו -- ךלמ םבינשו
 202. אל רמאל ןזוגוס אל אל הלא 96. תא 2" קזופוס םכא 99.

 ןוטק 93: 99. 112, 115, 174, 240 --ןטקה 1 23:90. ,4

 220, 228,260. | תאו 4.  לודגה 1, 2, "6,145, 158,187,

 228, 260 -- ל\דנא 4. | םכא 85. חרא 3, 2
 158,178,224,240. | ךלמה ג.

 ךילע -- ךילא

. 
 כ 4-68

 ץחל 1"-- רצ 5

 אוב 1,112 ----

 בוש -- ו , ,%0

₪ 8 1 6. 11. 

 12 הלע רמאל ןַּכ שיאבנ םכיאיבנה לכו : שםתולכ

 למה" דוב :ההוהי .ןחנו חלצהו .דעלג ..תרטר
 13 וילא רבד והיכימ תצרקל ךלה רשא ךאלמהו
 לא בוט דחא הפ םכיאיבנה ירבד אנ הנה רמאל
 זררבדו שהמ דחא רבדכ ךירבד אנ יהי ךלמה
 14 רטאי רשא תא יכ הוהי יח והיכימ רמאיו : בוט
 1% ךלמה לא אוביו : רבדא ותא ילא זדוהי
 דעלג תטר ללא ךלנה והיכימ וילא ךלמה רמאיו

 חלצהו קרלע וילא רמאיו "לדחנ שכא קרמחלמל
 16 דע ךלמה וילא רמאיו = + ךלמה דיב זדוהי ןתנו

 ילא רבדת אל רשא ךעיבשמ ינא זכימעפ קדמכ
 ז7 לכ זרא יתיאר רמאיו : הוהי שכשב תרמא קר
 םכהל ןיא רשא ןאצכ שכירהה לא טכיצפנ לארשי
 שיא ובושי הלאל שכינדא אל הוהי רמאיו ?דער
 18 טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו : םכולשב ותיבל
 זכא יכ בוט ילע אבנתי אול ךילא יתרמא אולה
 10 תרא יתיאר הדוהי רבד עמש ןכל רמאיו : ער
 ןילע דמע שכימשה אבצ לכו ואסכ לע בשי הוהי
 20 זרא קרתפי ימ ;דוהי רמאיו . :ולאמשמו ונימימ
 הזו הכב הז רמאיו דעלג תמרב לפיו לעיו באחא
 21 רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו : הכב רמא

 צ ה 1 2

 2. םביאבנה 4. 7 זסס), זז, 114,139: 144,195:271: 72

 279. 282, 253: 42 286, 288 '1, 200 '1, 614 -- שםכאיבנה 94.

 קביאיבנ 93. = ןכ , 224. | תומאר 250 -- תמאר קנווס 172, 6
 202 -- תומר 3, 21, 70, 93; 96, 112, 150, 159, 174, 221,

 2%7: 200, 264. 270 ןתנו -= ןתיו 5.
 13. ךאלמהו -- א ; 173. = ךלה -- ךלה חלש 150 -- ךלא קונוס
 ף6. | אורקל 21,100, 224 -- תארקל 145,168 -- לא 70.  והיכמ

 93, 178 -- והכימ 89 -- והיכימל 224, 246: םטמס 155.  רבד
 קפיאבנה 23,114 -- םכאיבנה 94. | ךלמה לא -- לא דחא 6.

 לא 2 ךרבד 1, 2, 21, 20, 70, )3; 96, 116, 128,144,
200 0 ,22% ,224 ,210 ,202 ,187 ,150,155,168,174,176.182 

 240, 2ף0, 261: 253, 257, 260, 264, 271 4, 614, 6%)'ק : קזנמוס

 12 דחא רבדכ קזוחס דחאכ 76.
 14. וחיכמ 8, 174, 260 --- והכימ 23, 06

 226. | תא , 90 -- םבא 99 -- תת 0ק.146 4-- לכ
 1 ילא קזנתס יתא 128 --- יהלא 6. ותוא 2:

 16. אביו 1.2: 2; 4,21,90, 09 8.2, 86 89, 90, 93: 99 2
2079 282 ,210 ,220 2 :182,105 ,178 ,172 ,168 1,155 
 260,264.  ךלמה רמאיו , 130. | והיביזמ , 82 -- וחיכמכ 74
 -- והכימ 96. - לא 2", 158, 246. - תומאר 253, קוותוס 250 --

 תומר 3: 55, 89; 93: 90: 112, 115, 0% 158, 168,174, 178

 240, 257, 260, 264, 270, 283 -- תמאר 1076 24. םבאו 4
 לדחנ -- לדחא 96, 240 ; קנותגס 7ס -- 1 טק. 14.

 וילא 2%-- הוהי וילא 150 -- ךלמה וילא 21. | ןתנו -- קיזחהו 1
 -- ןתיו 5-

₪6- 1 
 17. לכ , 224. = םביצופנ ף3, 112,224. = לא -- לע 150

 270. | ןאצכ | 202. | ןיא , 253. העור 91,112, 240. רמא|--
 וילא רמאיו קס. | הוהי ,96. | םכינודא 21,112. | ובשי 0 2
 1%0) 172, 174, 182, 15, 210, 224, 252, + בולשל צוזס

.0 
 18. אלה 1, 2, 4, 21, 10, 70, 89: 93. +,

,200 79 :253 ,240 ,224 :195 ,187 ,182 ,175 ,168 ,158 ,54 1 
 270, 288, 604, 614: 1. אל 2נ 3, 4, 21, 70, 82, 80,990:

 96, 112,דוב, זס, 150, 168, 174, 182, 195 240, 253: 79 200
 264, 270, 282, 614 -- אל יכ 30,931. | אבני 30- | בוטא %

 יב , 168 -- םכא יב

 רשא ,

 19. ועמש 1,171,252, 607 ג קחומס 318, 428, 537. רבד תא
 .96. | יתיאר הנה 40 -- תיאר 174. תא ,%- בשוי 935 22
 154, 155,158, 176,187, 224, 283, 260, 204, 1. אפכ 7.
 וילע רמע , 79. דמוע 85, 91, 112, 224 -- םבידמע 1 5

 158, 242, 240, 614 -- םבידמבוע 4. וניזגכ 1-
 20. הוהי , 182, 1. באחא -- לארשי ךלמ באחא 253: 7:
 260. = לפיו , 614 -- לופא 112. | תמרב 0. ע46 1%% -- תומרב
 93,112, 174,176,182,195, 224, 240, 253 -- תמנארב (סזזש<ט 1

 הפב 15 [סז6 הככ 0. רמא , 70 -- רמוא 4, 21, 2
 21. דומעיו 12. | הוהי 1*-- חורה 150. | ינא 150 --
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 ונממ רס אל ויבא אסא ךרד לכב ךליו : יחלש 4
 ורפ אל תומבה ךא :הוהי יניעב רשיה תושעל 44.
 שכלשיו ! תומבב םכירטקמו םכיחבזמ כעה דוע 5
 טפשוהי ירבד רתיו ! לארשי ךלמ שכע טפשוהי 6

 שה הצלה שחלנ .רשאו קרשע רשא ותרובגו

 ! קרדוה' יכלמל זפימי'ה ירבד רפס ללע םכיבותכ |
 ןמ רעב ויבא אסא ימיב ראשנ רשא שדקה רתיו 7
 טפשוהי :ךלמ בצנ םכודאב ןיא ךלמו :ץראה ::

 תגלו בהזל קדריפוא תכלל שישרת תוינא רשע
 רמא זא . :רבג ןויצעב זרוינא קדרבשנ יכ ךלה ףס

 םכע ידבע וכלי טפשוהי ללא באחא ןב והיזחא
 טפשוהי בכשיו : טפשוהי הבא אלו תוינאב ךידבע 1

 ויבא דוד ריעב ויתבא שפע רבקיו ויתבא םכע

 באחא ןב והיזחא ! ויתחת ונב םכרוהי ךלמיו 2

 קררשע עבש זרנשב ןורמשב 'רארשי לע ךלמ

 : שכיתנש לארשי לע ךלמיו הדוהי ךלמ טפשוהיל

 ךרדבו ויבא ךרדב ךליו קדוהי יניעב ערה שעיו 3

 תרא תי'טחה רשא טבנ ןב םכעברי ךרדבו ומא

 סעכיו ול הוחתשיו לעבה תא דבעיו !  לרלארשי 4
 ;ויבא השע רשא לככ לארשי יהלא הוהי תא

6 1 

 43. ונממ רס אל , 96. אלו ,,,,
 264,614: קחומס 94: תםטמ6 225,227. | הנממ 93, 300, 682 'ם;

 קמתמס 168. - יניעב 518

 2415 וע -- ךא 52 תכיחבומו םבירשטקמ <

 46. ירבד , 21 -- ותרבגו 2: זזג5, 172. ולה

1 ,195.26 6 ,,,, ,102 ,101 ,6( ,82 22 

 282, 281, 294, 4. םכיבתכ זז ילכמל ₪ 91-

 הדוהי תק. 4

 47. ראשנ רשא שדקה --ראשנה 30.  .ראשנ , 14%.  רעיב 4.

 48. םכדאב ג,284.  ביצנ 3,614. | ךלמ --ץראה לע 21.

 49. רשע -- השע 4: 70, 93: 153: 174, 224, 246, 240, 250, 1
 251: 257: 204, 270, 271 4, 456, 614, 659'ק ; קצנתוס ז, 30, 2

 114,119,158,175,198 : סת 150 --ר . 14%. | תוינא 17-ו

 210.  הריפא 85, 80, 99, 100, 101, ,,,,

 1'168,172,174,178,187,100. הרבשנ --הורבשנ ף --ורבשנ

40 271 ,23 ,2%1 ,260 ,249 ,246 ,226 ,224 ,174 ,150 ,112 :70 

 רוינא 2" -- תרוינוא 4
 ןיצעב 4

 59. ךידבע -- * , 253; 297, 260, 264 -- ךידבע ךלמה 76.

 51. טפשוהי -- * \ 70 -- ה . 11%. | ויתבא 1%--ויתובא 96; 2
 187,224. יבא - - - - רבקיו -- ויתובא שםכע דוד ריעב רבקיו 4.

 ויתבא םבע רבקיו , 224, 4. ויתבא 2"-- ויתובא 30 71.

 ריעב -- ריעב רבקיו 115. = ךולמיו 4
 52. ךלמ -- ךלמ ןמ 240. = ךולמיו 260, 0116

121 

 53. ומא -- א קזנמס ע 4.

 54. דבעיו -- ד 066 ר 6

 םבעביו % תרא 2% סו 0.

 םכיתנש ,

 ב = כל

 תא 1", 4 תעביו קזותס

 1-5 ו 6

 | 659'ק: קנותוס 2; 1076 4

4 1 
 קעזיו וכחלהל וילע .ורפיו תווה 7 לארשי ךלמ
 21 ךלמ אל יכ בכרה ירש זרוארכ יהיו : טפשוהי
 44 תשקב ךשמ שיאו :וירחאמ ובושיו אוה לארשי
 ןיבו שכיקבדה ןיב לארשי ךלמ זרא קדכיו ומתל

 הנחמה זמ ינאיצוהו ךידי ךפה ובכרל רמאיו ןירשה

 35 ךלמהו אוהה םכויב המחלמה הלעתו :יתילחה יכ
 קציו ברעב תמיו שכרא חכנ הבכרמב דמעמ היה
 46 הנחמב הנרה רבעיו : בכרה קיח לא הכמה שכד
 ! וצרא לא שיאו וריע לא שיא רמאל שמשה אבכ
 27 ךלמה זרא ורבקיו ןורמש תוובו ךלמה זרמיו

 18 ןורמש זרכרב לע בכרה זרא ףטשיו ! ןורמשב

 הוהי רבדכ וצחר תונזהו ומד תא םכיבלכה וקליו
 19 השע רשא לכו באחא ירבד רתיו !רבד רשא
 ;דנב רשא זוכירעה "לכו הדנב רשא ןשה זריבו

 .יכלמל כימיה ירבד רפס לע שכיבותכ זכה אולה
 40 והיזחא ךלמיו ויתבא שכע באחא בכשיו | לארשי
 41 לע ךלמ תצסא ןב טפשוהיו ! ויתחת ונב
 ; -לארשי ךלמ באחאל עברא זרנשב קרדוהי
 42 זכירשעו וכלמב הנש שמחו םםישלש ןב טפשוהי
 תב הבוזע ןמא םשכשו םכלשוריב ךלמ הנש שמחו

 צ ה ₪ 2

 12. התארכ 21. ירש תא 6 ורוסיו 1ז2, 150 2
 15 וילע (טק.141. 120, 168 -- וילא 108.  קעויו -- קעציו 9.
 33. ובשיו 1, 4.70, 89.90: 176,182; 187,249

 240, 2ף7, 260, 264 -- \בושי 4.
 44. ומותל 112,158-- ךמתל 016 6. םכיקיבדה 6.

 ןורשה 93.145.150.153.  ובכרל ;ז58. | ךופה
 1 46, 150, 174, 182, 224, 5% 226. - ךידי , 96 -- ךד' 1: 25

2 2 ,102 ,101 ,100 :99 ,94 :93 :90 ,80 55 ,82 ,70 ,10 ,21 
 ו, , 1 168, 171,172 2
.7 ,220 2 ,224 ,210 ,108,202 ,105 ,178,182 ,176 75 
1 0 ,1001 ,288 ,4 271 ,264 ,240 
 659 תי. | ינאיצהו ז14 --י ,% יתלחה 30, 85: 93: 960 2

260 ,257 ,224 ,187 ,174 :158 .149 ,128 
 35. לעתו 154.  אוהה ,182. | בכרמב 174 -- ר 6 ד

 תכנ 5. 141. 139 -- הכנו 96 -- חכונ 257, 260 4. םכראה
 6. ברעב תמיו , 174: 42 לא --- לצא -

 46. רובעיו 112. | הנירה סב.  אובכ 10 5 5
 226 קזמוס 128.  וריע לא -- וריעל 1,249. | לא שיאו -- לאו

 112,115, 226, 253, 257, 260 ; קנומס 04 -- לאו שיא -
 37. אביו 1, 4, 21, 30, 70, 80, 03: 90 1,
4 ,200 72 226 ,224 ,210 ,187 ,182 ,176,178 4 

 ןורמש -- ןורמשב 150 -- הנורמש 4
 48. ףוסשיו 112. תא 2. תכרב -- כ קנס ב +.

 תונווהו 4: 2 96, ,( 158, 240, 252, 264.-- תנוזה]

 114,139, 174, 210, 257, 260 -- תנוהו 154. | רבדב קנתוס
 רבד -- והילא דיב רבד 155 -- והיליא דיב רבד 9-

 39. רשא 1%-- רשא רבד 6. הנב רשא םכירעה לכו \
 96, 4- אלה 1, 2, 4, 21, 10, 70, 80, 92, 90, 112, 2
2 ;251 ,240 ,224 ,182,195 74 128,119:144:1590 ,11% 
 257, 260, 264, 270, 271 4. םםיבתכ 5870 4

 סי. בע 2. ויתובא 7ס, 158, 187 ; קזנוגס ז 4
 41. עברא -- ר 6 ע טק. 4. 21 -- באחא 5.

 לארשי לע .
 42. טפשוהיו 1. | הנש ג%-- היה הנש 158. | הנש -- וכלמב ,

 124. שמחו 2% , 158 -- עשתו 93: 145, 224: קזותוס לס
 שמ טק. ז80 410. | םבילשוריב 6.

 לארשי -
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 רש

 שיא וילא רבדיו רהה שאר לרע בשי הנהו וילא
 רבדיו -רהילא. הנעיו + הדר רבד ךלמה כיהלאה 0

 דרת ינא שיהלא שיא םשכאו שישמחה רש א
 דרתו ךישמח תאו ךתא לכאתו שימשה ןמ שא

 בשיו :וישמח תאו ותא לכאתו שכימשה ןמ שא זז

 רבדיו ןעיו וישמחו רחא םכישמח רש וילא חלשיו
 ! הדר הרהמ ךלמה רמא הכ זכיהלאה שיא וילא

 ינא שיהלאה שיא שכא שכהילא רבדיו הילא ןעיו 2

 ךישמח תאו ךתא "לכאתו שכימשה ןמ שא דרת
 תאו ותא לכאתו טכימשה ןמ שיהלא שא דרתו

 וישמחו םכישלש םכישמח רש חלשיו בשיו :וישמח 3
 ויכרב לע ערכיו ישילשה םכישמחה רש אביו לעיו
 עכיהלאה שיא וילא רבדיו וילא ןנחתיו והילא דגנל
 ; ךיניעב שכישמח הלא ךידבע שפנו ישפנ אנ רקית

 ירש ינש תא :לכאתו שימשה ןמ שא הדרי הנה 4
 רקית התעו שכהישמח תאו שינשארה שישמחה

 דר והילא לא הוהי ךאלמ רבדיו + ךיניעב ישפנ 5
 ! ךלמה לא ותוא דריו םקיו וינפמ ארית לא ותוא

 זרחלש רשא ןעי קדוה רמא קדכ וילא רבדיו 6

 ילבמה ןורקע יהלא בובז "לעבב שרדל םכיכאלמ

 5 6 10 א

 9. רש ,171 -- ירש נג 06 88. | םבםישמח -- שיא םבישמח

 20 --- םםישמחה 1. | וישמחו --ומע וישמחו 1. | ןילא ----- הנהו
 70. הנה 158, 4 בשוי :,112,114,ז50, 4 כ

 195: 240, 251: 257,260, 264 !סע 139. לע 1. רב 714

 10. והנעיו 224. | והילא -- ה ,1. | לא -- לא ש 4. ישמח
 174. | באו -- ! \ 80: 93: 150, 158, 202, 224, 253, 260--| 2

 18. 2.0 םיהלאה ךתוא 115,195 -- ךתאו 93. = ךשמח

 21,102,112 -- ךישימה 4 שא 2%-- םכיהלא שא
 154, וישימח 7ס, ז 4.

 11. בשיו , 202. | בשיו חלשיו < 4.
 תאו 4. רבריו .ןעיו 1:5 2.

 הרהמ , 64

 12. הילא , 1 -- אהילא 4
.1 10166 

 וילא , 9.

 ןעיו /% 3-

 רחא--רחא

 תכיהלא 1.

 רבדיו -- רמאיו 6, 2%0, 658 ;

 =כהילא -- וילא 149: 202 --,., ,,4 1%

 128, 150, 154, 155, 172, 187, 224, 253, 257: 260. םכא=-רמאיו

 םכא 1. םכיהלא 30, 70,102,115, 176, 202 4 ינא

 -- כא 4 ךתוא 115, (סעזו6 4 ךשמח 102,128 ---

 ךישיומח 4 שא 2", 1. | םביהלא, , 5% 182, 224 ---

 םכיהלאה 40, 150 -- לא טק. ג. 14 ותא -- םכתא 4
 13. םכישימח 70. | םבישילש 70,155, 168,174,182, 240

 םכישלשה 226. | וישימחו 7ס,158 ; קזנמוס
 ₪ 128, 202 -- הישמח (סעוש 0. ישלשה 10, 2 9 זלזנ

 172, 287, 260 -- םבישלשה 150 -- םכישילשה 4.
 155 והילא -- י 99. אנ , 4.

 14. שתו , אנ הנה 4. ינש , 7

 םכינושארה 93, 112, 174, 240, 263, 2%7, 260, 4 םכהישימח

 180, 287 -- םכהשמח 21 -- םכהשימח 70. | רקית -- אנ רקית =,

 96, 150, 154, 202 -- תווגזַק. 400. אנ 145 -- רקיית קס, 4

 ישפנ תא אנ 0. ךיניעב , %-

 15. הוהי \ 4. | ותא 1, 2, 3, 4, 21, 23, 30, 70" 6
 115,128,150,ז%4,158,172,174,176, 178, 182, 87,

 253: 257, 260, 204, 270,283, 664 ; ןיז!חוס 0.

 א 4 דריו -- ךליו 12

 רגנ 4

 םכישמח 2%, 4.

 0. ירש ,7.

20 

 וינפמ --- מ קזוגס

 ותא ז, 4, 21, 23, 30, 41

 94:96, 9פ,101ו,114,וו8,ו60,ו54,ו58,וק4,זק8,ו82, 187, 0

 240, 253, 2%7, 260, 264, 270, 283, 664 -- והילא .

 ז6. הוהי -- הוהי ךלמה 4. שורדל 21,70, 06,182, 268, 70

 298 1. יהלא לא 6 לארשיב (סזו לארשיל 11 שררל

5" 

 : לפו :באחא תומ ירחא לארשיב באומ עשפיו
 לחיו ןורמשב רשא ותילעב הכבשה דעב היזחא
 לעבב ושרד וכל שהלא רמאיו םכיכאלמ חלשיו
 3 ךאלמו :הז ילחמ היחא שא ןורקע יהלא בובז
 תארקל הלע זכוק יבשתה הילא ללא רבד ;דוהי
 םכיהלא ןיא ילבמה םהלא רבדו ןורמש ךלמ יכאלמ
 יהלא בובז לעבב שורדל זכיכלה שתא לארשיב
 4 תילע רשא הטמה הוהי רמא הכ ןכלו + ןורקע
 : הילא ךליו תומת תומ יכ הנממ דרת אל שכש
 ף קדז קדמ זפהילא רמאיו וילא םיכאלמה ובושיו
 6 ונתארקל קדלע שיא וילא ורמאיכ ! שתבש
 חלש רשא ךלמה "לא ובוש וכל ונילא רמאיו
 ןיא ילבמה הוהי רמא הכ וילא שתרבדו שכתא

 בובז לעבב שרדל חלש קרתא לארשיב שיהלא
 דרת אל שכש תילע רשא הטמה ןכל ןורקע יהלא
 7 טפשמ המ זכהלא רבדיו : תומת תומ יפ הנממ
 תא םככילא רבדיו שככתארקל הלע רשא שיאה
 8 רעש רעב שיא וילא ורמאיו : הלאה םירבדה
 יבשתה קרילא רמאיו וינתמב רוזא רוע רוזאו
 9 לעיו וישמחו שכישמח רש וילא חלשיו + אווה

 רב זק

 2. והיזהא 223, 70, 90: 150, 182, 187, 224, 240, 253, 257,

 264 -- %אהיזחא 139.  ןורמש 4 םכיכאלמ -- א (0ק. 4 4

 םכהלא רמאיו , 202. | םכהלא -- א \ 96 -- םכהילא
 ףס, 99. ָ,,- בל וו םבא

 תיחא קת היחאה 202. | םבכא קומס תא -. :

 2, 3. ןורקע - - ( 27 ) -- םבא ,-

 4. לא , 150. | יבשתה הילא , 14. = וחילא 87
 2240 253: 287, 2609 4 664: קננס 168 -- %הילא 139.  םכוק

 -- ל םכוק 174. = יכאלמ , 178. | ךלמ -- ךלמ ש 4. | םבהילא 4
2 ,264 ,260 ,257 ,240 ,174 ,168 ,110 ,115 ,114 ,10,112 ,21 

 קזנתס 0- תכיכלוה 12 10: 1 27 280 27

 0 5 =כיבלה לוה 21. | שרדל 1; 4, 21/20, 67, 85: 90:90. 4
 90 100, זסז, 102, זזנ, 114,115, 128, 140, 130,144.

6% 240 ,210 ,195 ,187 ,155,172:174:175:176,178,182 ,154 

260 2842 ,283 ,282 ,279 ,271 ,270 ,264 ,263 ,200 70 :263 :262 

/ -664 ,614 ,1 200 

 ה והי 220 הטימה 76. תילע -- הילע 1:
 5. ובשיו 1, 21, 21, 10, 82, 80, 01,006: 99

 182,197, 242, 253,260. | םבהילא --' . 1, 99;
2 :240 ,224 :10% ,187 ,178 ,168,172 52 :154 :150 :144 :129 

 257, 260--םכ ;96. המ --המל 145. | הז , 2244--םכתא 7.
 5, 6. וילא - - - - - רמאיו \ 1.

 6. רמאו 128.  וילא , 89. | וניתארקל 1, 4, 21, 30. 93:
 ו 55 ז 58, 168, 174, 178, 2 20, 200, 252.

 282 ; קזומס 2. | ורזמאיוה + ובש 21, 70, 90: 93:

 139,169, 174, 178,195, 240, 251, 260 4. ךלמה -- שיאה
 192.  םבתרבדו --םכ , 1. | םכיחלא , 21. התא --התא רשא 1.
 חלוש 112, 2%3,2%7. | שרדל , 93 -- שורדל 4, +,
 174,195, 251, 28 -- הוהי תא שרדל 224 יהלא תא 96. ןכלו

 614, 106 24 םכש , 96. הנממ , 7.
 7. םבהילא 2; 3: 4, 22, 30, 70, 56, ,,,,

 176, 198 246, 252, 264, 270, 277. 279, 284, 286 ; קזנתוס 2.

 טפשמה ף6, קזונתוס 90, 4 שיאה ,, 145 -- * ; 70 -- הזה 6
 הלע -- הלע םכתישע 96 -= ךלח בלא 2

 לכ תרא 108, 4

 יי רואה 20, 00, זז נז

 124 רוזא \ 155, 2

 רוע -- דוע
 אוה \ 6.

 רוזאו -- רזאו
 והילא 203, ו1והס 4



6.1. 

 סכהינשו קוחרמ דגנמ ודמעיו וכלה םכיאיבנה ינבמ
 םכלגיו ותרדא תא והילא חקיו :ןדריה לע ודמע 8

 עכהינש ורבעיו הנהו הנה וצחיו שכימה תא הכיו
 עשילא לא רמא והילאו שכרבעכ יהיו : הברחב
 רמאיו ךמעמ חקלא שכרטב ךל השעא המ לאש

 רמאיו !ילא ךחורב וםכינש יפ אנ יהיו עשילא זס
 יהי ךתאמ חקל יתא הארת פכא לואשל תישקה

 זכיכלה המה יזהה |! קדהי אל ץיא ושםאו ןכ ךל זז
 ןיב ודרפיו שא יסוסו שא בכר הנהו רבדו ךולה

 עשילאו : םכימשה קררעסב והילא לעיו שכהינש 2
 וישרפו לרארשי בכר יבא יבא קעצמ אוהו קדאר
 שכינשל םכערקיו וידגבב קזחיו דוע והאר הלו

 קרלפנ רשא והילא תררדא תא םכריו : םכיערק 3
 תרא חקיו ! ןדריה תפש לע דמעיו בשיו וילעמ 14.

 זשכימה תא הכיו וילעמ הלפנ רשא .והילא תרדא
 תא הכיו אוה ףא והילא יהלא הוה' היא רמאיו

 והאריו : עשילא רבעיו הנהו קרנה וצחיו שכימה 5
 חור החנ ורמאיו דגנמ וחיריב רשא זכיאיבנה ינב
 ול ווהתשיו ותארקל ואביו עשילא לע והילא

 ךידבע תא שי אנ קדנה וילא ורמא'ו : קדצרא 6
 תרא ושקביו ונ וכלי ריח ינב זכישנא ישמח
 עכירהה דחאב והכלשיו הוהי חור ואשנ ןפ ךינדא

 ורצפיו : וחלשת אל רמאיו תואיגה זרחאב וא 7
 שיא םשכישמח וחלשיו וחלש רמאיו שב דע וב

 יי

 271, 288, 100, 601 ; קזנתגגס לא , 124

 השעא -- ןתא 93. אנ . 99 -- ךחורב אנ -
 10. תשקה 187. - לאשל 94,

:1 ,263 ,260 ,253 ,246 ,242 ,224 ,187 ,180 :173,175 :172 :155 

 יתוא 112,250. קול 112,150. יהי -- היחי 96 -- אנ יהי

 ךל ,150,182. - ןכ 99.  ןיא , 195 -- אל
 11. .םניכלה , 1 -- םביכלוה 112,182, 224-  ךלה 90
-- 286 ,284 ,28 ,282 ,270 ,264 .263 ,260 ,2%7 ,246 ,187 :154 

 ךלוה 650 2. | שא 1%-- שיא 3, 00 4. | ודירפיו 89: 2

9 ,226 ,224 ,202 ,182 ,174 :112,113,115:150,154,155:173 
 257: 260, 264 (סו6 158. | ןיב -- י , 7ס -- יב טק.146 4.

 הרעפב 6 הרעמב 96 -- כ טק. 4

 12. האור 21,023, 112,150,154,240

 לאש 6 1:

 קעצמ טק. 1

 אלו -- ו ,, 150 -- אולו 224. | והאר -- וחנע 174. = רוע , 14% -
 218 4. ודגבב 24 י

 13. רשא --יכ 252.  ולעמ 11%.  בשיו --הכיו 173.  תפש לע
 -- ךרד ג.

 13, 14. וילעמ - - (10) - - בשיו , 8%, 180, 202 --- 215
 14. תא :" לס. "יהלא 182. | ףאו 96.  םכימה 2, 4.
 ז. והואריו 112,158 -- )אר') 15%, 22%; 4 םביאבנה 4

 -- םכאיבנה 94. | וחירב 99. = דגנמ , 8% -- ביבס דגנמ 6
 רמאיו ב, קתגתס 128. חור ל 150. לע -- לא 22%.  וחתשיו

 10. ן
 16. רמאו ז:5. תא שי אנ , 224.  ש',158. תא "2

 116,187. | ךרבע 115. | אנ וכלי , 224. | ךנדא 257, 2604
 והכילשיו 1, 20, 70: 89.93 112, 10, 154, 158, 182, 202, 210 2

 226, 253; 257, 200, 204; קתגמס 168. | דחאב -- דחאכ :74--

 תחאב 0206 ףָג- | תחאב -- דחאב 3: 04, 96, 182, 261 : תוטתס 1. =

 תואיגה -- * \ 80: 90, 114, 128, 130, 154, 171, 187, 226. 242, 19

 282,283 -- !"רויאינה 70, 0, 168 תוגזפ. 174, 175, 178. 195, 02

 246, 240, 271 4, 664 -- תוואיגה 82 --- ריאנה 23,198 -- זרוא'
 תק. 185 4 -- ואי טק. 28. 139 -- תו טק.1341. 168 -- תויאגנה 5
 2נ 21, 40, )3,112,111, 145, 149, 150, 155, 176, 180, 182, 2

 224, 225, 2270 240, 260, 2%1, 253, 27, 260, 264, 65)'ק.
 אל ₪ לא 180 -- ול

 17. ורצפיו א וצרפיו קס -- רצ טק. ג שב דע וב -

 דע שוב 96. וב 150. דע -- לע 150 = שוב .
7 175,176 ,174 ,18 ,154 ,10 ,112 ,4 :93 :89 :70 

 224, 225%, 220, 227, 240, 253, 2ף7, 200, 264, 271 0, 4.

 רמאיו -- ר ₪ק.188 140. - וחלשו 1%0. - םבישמח -- םבישלש
 172.  והושקביו 23: 251 =- והשקביו 139, 224: 106 09. השלש

/ 

 ₪ 6 46 א 4.
 קדטמה ןכל ורבדב שרדל 'לארשיב [כיהלא ןיא
 : תומת תומ יכ הנממ דרת אל םשכש תילע רשא
 17 כרוהי ךלמיו והילא רבד רשא הוהי רבדכ תמיו
 ךלמ טפשוהי ןב שכרוהיל שכיתש תנשב ויתחת
 18 והיזחא ירבד רתיו :ןב ול קדיה אל יכ הדוהי
 ירבד רפס לע שכייבותכ המה אולה הדשע רשא
 : לארשי יכלמל ימיה

0 

 זכימשה קררעפב והילא תא זדוהי תולעהב יהיו
 2 ןהילא רמאיו : לרגלגה ןמ עשילאו והילא ךליו
 תיב דע ינחלש הוהי יכ הפ אנ בש עשילא 'רא
 ךבזעא פפא ךשפנ יחו הוהי יח עשילא רמאיו לא
 3 תיב רשא ויאיבנה ינב ואציו : ללא תיב ודריו
 .שםויה יכ זרעדיה ןילא ורמאיו עשילא ירא 'רא
 ינא סכג רמאיו ךשאר לעמ ךינדא תא חקל הוהי

 4 אנ בש עשילא והילא ול רמאיו : ושחה יתעדי
 יחו הוהי יח רמאיו וחירי ינחלש ?דוהי יכ זדפ
 < זכיאיבנה ינב ושגיו :וחירי ואביו ךבועא םא ךשפנ
 יכ תעדיה וילא ורמאיו עשילא לא וחיריב רשא
 רמאיו ךשאר לעמ ךינדא תא חקל ?דוהי סויה
 6 אנ בש והילא ול רמאיו ! ושחה יתעדי ינא כג
 יחו הוהי יח רמאיו הנדריה ינחלש הוהי יכ קדפ
 ק שיא זכישמחו : םכהינש וכליו ךבועא םכא ךשפנ

- 

 צה 1 1

 ירבדב , 96. = שורדל 3, 21, לס, 281, 287, 1'288. " ןירבדב 3
 --ורבד 1. םםכש -- הב 158,228. - אל ₪ לא זסזו

 17. והילא , 93 -- והילא דיב 178, 224 -- והילא לא 30. | ךולמיו
 ף96, 251. | םםכרוהי -- תכעבהר 153 -- םכרוהי חוהי 23 -- םכרוהי

 ונב 1, קונתס 173 --- [קגוטתו 08 םגת6 ץסססב 2,

 176.  טפשוהי ןב ; 40. | אול לס. | ול ,7.
 19. ירבד 1%-- ירבד היה 96. | היזחא 264.  רשא --רשא לכו

 3 אלה 1, 2, 4, 21, 40.70, 80, 03, 00.ד12,ז1
 וז 5,128,149. 1, 2 176, 182, 187, 224, 2

 253: 257 3 264, 282. | םםיבתב 80, 114,"

 םכומיה - = לע 17%.

 1. תולעהב -- כ \ 252 -- ה ,-. תא -- לא 93, קזנתוס 4

 םבימשחה -- םכומשב 264 -- * קזנעגס ו 4 ןפ 4

 2. והילא , 252. | ינחלש - - - - בש , 03. | יכ --יכ רמע 4.
 לא תיב דע 1טק. 131 4 לאתיב 70, 96, 154, 158, 197, 2

 264.  רמאו 27 55 קס. | עשילא 2' ג 40. | לא תיב 2*-- וידחי
 לאתיב לס -- לאתיב דע 149 -- לאתיב 96, 154, 158,187, 4

 4. ינב , 224 -- 5 %- םכיאבנה 114 -- םכאיבנה 4

 רשא ,1וג. | לא תיב -- לאתיבל 224 -- לאתיבב
 182, 226, 2%0--לא תיבב 80,115, 178, 288, 400, 602, 0'681--

 לאתיב 70, 96, 154, 187, 202, 264 -- תיב קע1מס 176. | לא 2",
 82. | רמאיו 85.  וילא -- א קתמס ל 3. - תעדיה --ת 6 ה
 לס.  םבויה הוחי < 96. | חקול 112,158, 253. | תא ,6

 ךנדא 1. ךשאר -- ךישאר 93: 144, 224 -- ך קצוגס ק -

 םכג טק. 85 4- יכנא 1, 1סע6 4

 4. 00. , 180. | ול (066 אל 155- | עשילא ,7+
 וחרי 128. אביו 6.

 4--6. ינחלש - - (46) - - וחירי ,
 ף. 00. ,180. נב ;96, | םכיאבנה 114 -- םכאיבנה 4.

 וחירב לג | עשילא לא ,112. | לא ,182. - וילא | 4. חקול
 ו12,ו59, 263. | תא ,187. | ךנדא 253, 260, 204; קתותמס 1.

 ךישאר 80, 200,264. | ושחה - - - רמאיו , 96. | ינא , 71.
 6. וחילא -- עשילא והילא 150, 224. = הוה' 1" 158.  יחו הוהי

 7 יחו -- ו , 9

 7. כיאבנה 114 -- םנאיבנה 94. = רגנמ ; 202. | קחרמ זס

 154,159 4 לע. ו

 8. והילא -- א קנס ו )9.  םםוליו 7%
 שכימה -- הכמה 182. | וצחיו -- ושחו 253. | ורבעיו קזנפוס ורובעיו

 כ

 ף9. םברבעכ -= תכרבעב ז,70, 112, 190, 2%3, 257, 260 2642
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 ףלא קראמ לארשי ךלמל בישהו דקנ היה באומ
 באחא תומכ יהיו : רמצ שכיליא ףלא האמו שירכ
 ךלמה אציו |: לכלארשי ךלמב באומ ךלמ עשפיו
 ! לארשי לכ תא דקפיו ןורמשמ אוהה םכויב םכרוהי

 ךלמ רמאל הדוהי ךלמ טפשוהי לא חלשיו ךליו 7
 קרמחלמל באומ 'רא יתא ךלתה יב עשפ באומ
 יסוסכ ךמעב ימעב ךומכ ינמכ הדלעא רמאיו

 ךרד רמאיו הלענ ךרדה הז יא רמא'ו : ךיסוסכ 8
 קרדוהי ךלמו לארשי ךלמ ךליו :  םודא רבדמ 0

 קדיה אלו כימי זרעבש ךרד ובפיו שכודא ךלמו

 רמאיו !  שכהילגרב רשא חמהבלו קדנחמל שכימ 0

 קכיכלמה תשלשל הוהי ארק יכ ההא לארשי ךלמ

 טפשוהי רמאיו : באומ דיב שתוא תתל הלאה 1
 ותואמ הוהי תא השרדנו הוהיל איבנ זדפ ןיאה

 עשילא הפ רמאיו לארשי ךלמ ידבעמ דחא ןעיו
 רמאיו = : והילא ידי לע םכימ קצי רשא טפש ןב 2

 ךלמ ולא ודריו קדוה' רבד ותוא שי טפשוהי
 עשילא רמאיו ! שםודא ךלמו טפשוהיו ללארשי 3

 ךיבא יאיבנ לא ךל ךלו יל המ לארשי ךלמ לא
 יכ ירא רארשי ךלמ ול רמאיו ךמא יאיבנ לאו

 זכתוא תתל הלאה םשכיכלמה תשלשל הוהי ארק
 רשא תואבצ הוהי יח עשילא רמאיו : באומ דיב 4

 קרדוהי ךלמ טפשוהי ינפ ילול יכ וינפל יתדמע
 התעו :ךארא םכאו ךילא טיבא שא אשנ ינא

 "ג

 | 7 ו תהפ ₪.

 18 וילא ובשיוו :והאצמ אלו םימי קדשלש ושקביו
 יתרמא פצולה שכהלא רמאיו וחיריב בשי תוהו

 19 ללא ריעה .ישנא ורטאו ! וכלת ירא םככילא
 ינדא רשאכ בוט ריעה בשומ קנ קדנה עשילא
 20 ןחק רמאיו : תלכשמ ץראהו םכיער שכימהו האר
 : וילא וחקיו חלמ שכש ומישו השדח זריחלצ יל
 21 הכ רמאיו חלמ שש ךלשיו שכימה אצומ לא אציו

 סכשמ חיהי אל הלאה ושכימל יתאפר הוהי רמא
 22 הזה שוויה דע סכימה ופריו : תלכשמו תומ דוע
 24 לא תיב שכשמ לעיו = :רבד רשא עשילא רבדכ
 ריעה ןמ ואצי םכינטק םכירענו ךרדב הלע תוהו
 !חרק הלע חרק הלע ול ורמאיו וב ופלקתיו
 24 חנאצתו הוהי ששב שכללקיו םכאריו וירחא ןפיו
 זכיעברא שכהמ הנעקבתו רעיה ןמ םכיבד שכיתש
 2% זכשמו למרכה רה לא שכשמ ךליו :םכידלי ינשו
 ! ןורמש בש

64 2 

 1 תנשב ןורמשב .לארשי לע ךלמ באחא ןב שרוהיו
 זכיתש ךלמיו הדוהי ךלמ טפשוהיל הרשע הנמש
 2 אל קר הוהי יניעב ערה השעיו ! קדנש קררשע
 השע רשא לעבה תבצמ תא רסיו ומאכו ויבאכ
 54 איטחה רשא טבנ ןב שכעברי תואטחב קר : ויבא
 4 ךלמ עשימו :  ;דנממ רס אל קבד לארשי זרא

 צב < 2 עא

 2 226 ; קחונמס 8 -- דקינ קס. | בישהו עמ 2. | םכיליא

 16 224--- םבילא 1, 2; 4, 21, 23,700, 7

 149, 150, 154,155: 246, 257, 260, 263 -- םכליא 3, 2 19

 128,171,182,187,210,25%3.  רמצ --דמצ 260 ג קע1נס 4
 5. תומכ -- תומב 253,260 ; קננתוס 158.  עשפיו -- עשפיו תמי

 96 -- עשפיו ב." 0

 6. תק ,ךלמ 168. , ןרמשמ 27. לכ , 0 זז

 7. ךליו , 224 -- לארשי ךליו 240. | חלשיו , 174 -- לש
 4.  ךלהתה 224.  יתא --יתא ימע 4.  באומ לא המחלמל ₪
 182. | באומ לא , 96 -- באומ ךלמ לא 202. = ינומכ 1, 2, , 1
 21: 10, 67: 70, 55: 89, )0, 93: 94, 96, 100, 101, 12 ו

4 ,179 ,176 ,175 ,172 ,168 ,158 ,154 :150 ,144 :139 ,128,120 

,257 ,2%1 ,262 ,251 ,240 ,240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,210 ,105 

 264. - ךמעב ימעב , לס. | יפסב 224. | ךיסוסכ -- ו , 96, 224 --
.+ 200 ,257 :252 ' 

 8. רזנאיו 1" 15 הזיא 91: 158, 224, 2%7. י רמאיו 2"

 -- וילא רמאיו 155. = םכודא -- םכודא באומ 96 -- באומ 7.
 9. לארשי ךלמו הדוהי < 257. | הדוהי ךלמו , 99. = ובופיו
 96 -- וביו סע 188. | תעבש קוגמס השלש קס. | םכימ ,

 7. הנחמל ג. 26 173 --,והנחמל ג87. | םכהלנרב 27.

4 ,200 

 10. ההא , 240. | הלאה םכיכלמה 51 21. | םכתא
7 ,2+ ,158 ,154 ,128,150 ,115 ,114 :99 :94 :93 ;80 ,82 

 224, 257, 200, 264 -- רו (טק.זג4"

 11. השרדנו -- ר , 240. | הוהי תא , 85- | ותאמ 1 +,

,5456 :144,150 ,128,139 ,114,115 ,102 ,99 6 .80 

 17 152 1 202, 224, 2%3, 27, 200, 204, 4 ךלמ ,

 96 -- ךלמה 30, 174, 226 --ינב ףָּג. | לארשי -- םכירצמ 0.
 טפש ןב , 9. טפש -- שפש רשא -- ר ,74. ידי

 -- ייפ 0
 ז2. ןתא 1, 4, 21, 40, 70, 89, 93: 96, 99; 115, 150, 154, 4

 174,176,178. 187,198, 202,224, 253, 257, 200, 264. טפשוהיז
 -- הדוהי ךלמ שפשוהיו ךלמו -- ו

 13. לא 1%-- הוהי לא 150--א ₪. 4-  ךלו ,187. ךל
 70,115,174.  ול.93.  יכ,858.  םכתא 4,281, 10, 70, 80, 39
 גו ,ז150,154,174,1%) 178, 87, 2249 240, 257, 200, 204, -

 ז 4. רואבצ , 187. | אלול 1,96,172, 174, 240, 252. ינפ ,
 5 אשונ 70, 8%, 3, 102, 182, 224, 220, 3. ךילא --

 נו -- ךילאא 2.

 גף. היהו ןגנמ , 1+5-

 ף יח ןגנטה 3 ןגנמה -- נ ,6-

 ןגנכ -- ןגנמכ
 ךי --

 ו

 ןגנמה ןגנב היהו , 2.
 ןילע == * 73+

 -- תשלש 190, קתממס 168. | והואצמ 2, 01, 96 .%
 176, 253 3: 1016 90 -- ואצפ 6

 18. ובושיו 115, 150, 154, 158. 253 7- אוד 4. בשוי
.4 ,264 ,260 ,257 :253 ,172 ,89,112,114 ,23 ,1 

 ןכלת ,2- םבהילא 23, 10, 70, 80: 94 96 22
 742 176. 42 226, 261, 262, 251: 4% 286 : ןקע11גס אלה
22 ,100 6 4 :91 :00 :80 ,8% ,82 ,70 ,67 0 6 2,020 ₪2 
 8 זז4,115,128, 144, 150,154, 155: 158 174, 187, 195: 9
 225, 220, 227: 240, 2%2: 251: 7% 260, 264, 300, 663. יתרמא

 -- א קזנמס ו ספ. | םככלא 1,8%. - לא ₪ אל 149. 2.
 19. רמאו 14%. לא ,114. הנה ;89. האור 1

 19, 20. וחק - - (7) - - רשאכ ,9-
 20. ורמאיו 4- ן-ריחולצ 21, 24, 70, 80, 91+ 99
 ד 4 180 154, 158. 176, 182,187, 1954. 220, 201,263: 272

 260, 201; 4- םכש א +. חלמ -- ךלמ טו
 וחקיו -- ואיביו 1: .

 21. אצומ םבימה ₪ 197. םכימ 224. = חלמ צו ךלמ 6.
 יתיפר סָּב, 96, 228, 602 -- יתיאפר קנווס 7. שכימל -- םכימה
 8. הלאה ,94-- לאה 99. אלו 4, 23, 10, 85. 89, 2
2 :195 ,187 ,182 ,180 ,160 5 ,+,,, ,5 
 22%, 226, 227, 249, 250, 253: 7% 260, 263, 271 44. | תוזכ ,-
 22. ופריו -- ואפריו 691, קנמס 202. רבדכ -- הוהי רברב 1%
 24. םבשמ -- דע םבשמ 226. | לאתיב 7
 202, 224, 260, 264. | הלוע ףָב,112,174 | ואצי 1026 םכיאצי 1.
 ול , 70. | ופלקתיו -- של טק.ז35 9- | חרק הול שי
 24. םבאריו , 96. = םכלקיו 96. | ןאצתו 226. | םביתש ,96--
 כינש 150 - םביבוד )3,112,158, 253, 7- הנעקכת)נ

 1 םבהב 2: םכינשו 20, 89: 145, 150, 154-
 2%. רה ,21 -- 2 226. | םכשמו -- םכשמו בשבו 96. בש

 =- םבש קונתס 70, 10766 7.

 1. םכרוו 7. ןורמשב , 197 -- ןורמושב 96 -- ןרמושב 0.
 הנומש 168,172, 2 1ס0ע66 4 ךולומיו 3, 253: 260, 264-

 ' םביתש 01%
 2. שעיו 80,03.96.150. - הוה ,5- אלו -.

 2. תרואטהב ג. 8 130 -- ) 1: 4, 07 82, 80, 91: 6%
10 ,250 ,240 ,224 ,187 1790 4 4 112,112,150 
 257, 270 -- ב \ 202 -- זראטה 260. | .קבד ,96- | ונממ

1 
 4. עשימו -- * . 4.154, 257, 260 -- עשומו 96 -- ימו טק
 139 -- אל עשיטו ף6. | האמ -- האמ ךלמ 23-  דקונ 2, סבו



0 

 תקצימ -- ' \ 1, 18, 10, 89, 100, 224 -- תקצומ 4:

)0 0. 

 עבש ותוא חקיו קרמחלמה ונממ קזח יכ .באומ
 םכודא ךלמ ירא עיקבהל ברח ףלש שיא זרואמ

 ךלמי רשא רוכבה ונב רא חקיו | ! ןלכי תצלו 7

 לע לודג ףצק יהיו המחה לע הלע והלעיו ויתחה

 : ץראל ובשיו וילעמ ועסיו לארשי

 יו

 עשילא לא הקעצ םכיאיבנה ינב ישנמ תחא השאו 1

 ךדבע יכ זרעדי קדתאו תרמ ישיא ךדבע רמאל
 ינש זרא תרחקל אב השנהו הוהי תא ארי היה

 קרמ עשילא קרילא רמאיו : שידבעל ול ידלי 2

 רמאתו תיבב יכל שי זרמ יל ידיגה ךל קרשעא

 :ןמש ךופא שא יכ תריבב לכ ךתחפשל ןיא

 לכ זראמ ץוחה ןמ פילכ ךל ילאש יכל רמאיו

 תרגסו תאבו : יטיעמת לא ביקר זםילכ יכינכש 4

 שכילכה לכ לע תקציו ךינב דעבו ךדעב זרלדה =

 תלדה רגפתו ותאמ ךלתו :יעיפת אלמהו הלאה 5

 תטהו קרילא זכישיגמ כה קדינב דעבו קרדעב

 הנב לא רמאתו םכילכה תאלמכ יהיו : תקצימ 6

 ילכ דוע ןיא הילא רמאיו ילכ דוע ילא זרשיגה

 רמאיו םכיהלאה שיאל דגתו אבתו :ןמשה דמעיו ל
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 םי6 1

 257, 260, 264 ; קענתמס 4 הלעיו 90. הלוע 3 4 9

 115,149,150,172,176; 246, 264, לע 1*-- הלע 17.

 הזוחה 1, 3, 21, 70, 09,102 ,,%6 + +,

 182, 224, 240, 242. | לורג ,1,70.  ועסיו -- ולעיו 1%0 -- ובשיו

 (סו06 70. | ובשיו -- וילעמ ובשיו 1449 -- ובושיו ז, סָג, 12.

 1. ינב ישנמ -- ינבמ 384. | ינב , 30,111, 120. = םכיאבנה 4

 -- םכאיבנה 154. | לא , 175. | ישא 224.  הוחי -- (6)-- התאו

 496. ארי, 252. | השונהו 50, 60, 6,112,126 1 %

 250, 28 -- אשונו 11% -- אשנהו 05, 106, 107,

 הקל 30,170. ינש 99. = וידלי 4.

 2. הילא עשילא ₪ 253- | יל -- ךל 375, קנו מוס 80. | יבל -ךל

 41% 6% 60, 70, 0 89: 93: 95, 106, 107, %) 10 זז זנכ

2 ,190 ,+ ,1 

42 ,42 271 (260 ,2%7 ,253 ,251 ,2%0 ,240 ,240 ,242 ,240 ,224 

 תריבב --- רמאתו 8

 תיבבק

 אב ,4

 187. = תיבב לכ 4 לכ -- כ קנס כ 4

 50 4. | ב ל 2 ןמשב

 3. 00. ,150. | רמאיו--- רמאתו 180. יכל -- ךל 4.

 ז-בילב -- םכיקר םבילכ 11% -- םבילכה 80. | ץוחה ןמ , 177, 186--

 1גק.ז4 112. לכ , 80,384.  ךינכש 560 6 וסל

 9 0% 151,174, 18ז,198, 224, 210) 246.

 250, 251, 271 4, 659 'ק, 664 -- ךיניבש 90, 111, 294, 4 664 ==

 יכיניכש 80, 90, 100, 128, 140, 187, 244, 284, 286 -- יכייניבש 6

 םכיקיר 60, 120,172, 225, 204; 106 4.

 4. ךידעב 136. * .ךינב דעבו -- ךינבו 4.
 80, יתכילפהמ ניקס הלאה , 6.

 4:5. רעבו - - (12) - - ךינב ,7.

 5. רוגסתו 7ס,136,112,12%:  תלדה , 80.' םבהו 129

 158. | םכישנמ 2,18, 23, 82, 16 2

 284.  הילא םטת6 וילא 224. | איהו -- םכהו 80.-- אוהו 84:

 קזנתוס 4

 19: 50, 56, 60, 70, 76, %6) 93: 95: 90, 106, 107, 6 ד

.196 ,195 1,842 120,150 ,112:125 

4 ,282 ,4 271 ,270 ,264 ,2657 ,21 ,20 ,240 ,246 ,244 

 659 'ק, 664, 666 ; קננמס 2% 136,168, 221, 4-

 6. תואלמכ 235 885, ,,,,,,,832 24

 384: קנגתס 30. הנב לא -- הנבל 177. השגה 110.  ילא --יל

 224--,109.  ילכ 1%-- םכילכ 170. | ילכ - - - רמאיו \ 80, 187-

 ךינב --- יכינב

 יעסת 4.

 רמאיו --ורמאיו 96.  הילא , 202. דמעתו +,

 7. 00. 107. אובתו 2, קמתוס 82.  דיגתו 76.  ירכמו 6.

 ןמשח תרא 9ג8פ 4 יכישנ -- ךישנ 19, 56,106, 0, 6

--- 6%9'2 ,4 271 ,270 ,250,251 ,240 ,246 ,224 ,181 ,150,151 

 ךיישנ 50, 05, 100, 111, 125, 174, 196, 204 -- יכיישנ 2, 92: 6%

 149,154,182 --יכי ק.185 128. | תאו --יתאו 21,67, 2,

1 .246 ,227 ,105 ,178 ,175 ,170 :155 ,149 ,144 ,110 ,102 (90 

11. 

 < 6597, 664 : 06 40, 128 -- יכיל

38 64.1 

 ד' וילע .יהתו ןגנמה ןגנכ קריהו ןגנמ יל וחק
 צז6 הזה לחנה השע הוהי רמא הכ רמאיו |; קדוהי
 ז7 חור וארת אל הוהי רמא הכ יכ :: [פיבג םכיבג
 זכימ תצלמ| קנוהה .לחנהו שכשג וארת הלו
 18 תאז לקנו ! שכתמהבו סככינקמו שכתא םכתיתשו
 19 שתיכהו |! ססכהיב באומ :תרא ןתנו :הוהי יניעב

 וליפת בוט ץע לכו רוחבמ ריע לכו רצבמ ריע לכ
 קדבוטה קדקלחה לכו ומתסת סכימ יניעמ לרבו
 20 קרחנמה רולעכ רקבב יהיו : שינבאב ובאכה

 תא ץראה אלמתו סכודא ךרדמ שיאב םכימ הנהו
 21 זכחלהל םיכלמה ולע יכ ועמש באומ לכו : סימה
 לע .והמעיו זדרלעמו הרגח .רגח .לכמ וקעציו שכב
 22 זכימה לע החרז שמשהו רקבב ומיכשיו :  לובגה
 ! שכדכ שימדא ימה קרא דגנמ באומ ואריו
 21 שיא וכי\ שכיכלמה וברחנ ברחה הז םכד ורמאיו

 24 הנחמ לא ואביו :באומ ללשל התעו והער תא
 שכהינפמ וסניו באומ תא וכיו לארשי ומקיו לארשי
 2% לכו ופרהי כירעהו : באומ תא תוכהו הב ובח

 ןיעמ לכו הואלמו ונבא שיא וכילשי הבוט הקלח
 הינבא ריאשה דע וליפי בוט ץע לכו ומתסי שכימ
 26 ךלמ אריו : הוכיו שכיעלקה ובסיו תשרח ריקב

 עם זץ

 חור 93, 145: 158, 174, 178, 182,187,198 2 246, 250, 14

 601 ; 0:6 4 הוהי -- םכיהלא 182, 4.

 16 לחנה קו הוה פק | וביבב 2 ל
 17. הוהי ,לס. | אל ₪ לא 224. | וארת :"-- וארית 5
 -- ןוארית קענמס קס. | לאו < 224. | וארית 1:5.  אוהה 4
 -- הזה 10,70,158,174, 250, 262 םטתש 168,  םכתיתשו קזועגס

 :בהיתשו - םבכיתמהבו

 פי ןתנו דד =--- הוה תנו 26

 19. םביתיכהו 154 -- ה טק. 85 4. | לכ תא 640
 2%0, 252 --לכב 158.  ריע 1"--ריעא 3. - לכו רוחבמ ריע ,
 224.  +ע לכו רוחבמ 55 ל | רחבמ 87
 22%, 220, - יניעמ לכו -- יניעמו 20 ינייעממ 96, 149: 2

 226,281.  ומותסת סָּג. הקלח 8. הבוטה , לס --ו , 172--
 הבוט 89 -- וטה טק. 24: 94.  וביאכת 1, 23, 30, 70, 80. 5%

0 ,224 ,202 ,174,176,182,187 ,112,115,140:150,154,158 

 253: 257: 200, 204: קזותס 82 ; 066 2 -- ןב טק. 14 0-4
 20. רקובב 283 -- קבב 02.85 94. = החנמה תולעכ טק.

 242 -- שמשה חרזכ 300. = תולעב --ו , 149 -- תלעב 6.
 תחנמה -- רחשה 145. | םביאב \ 85. = תרא ,%.

 21. ירגוח 21: 93: 96, 112,150, 253, 2%7, 2600 הרוגח

2 260 ,257 ,2% ,251 ,240 ,174 ,150,158 ,112 ,99 :93:96 ,21 
 1066 139. | הלעמו -- ו . 182 -- הלעמלו 30. | לע -- דע 4.
 22. ומכשיו 21,172,176,198. | רקובב 281. | באומ , 4

 םכימודא 21,93, 96. 112: 154,159,182, 2%3, 2%7, 260 ; קעומס
 9 םכדכ עומס םכדב

 23. םבד הז < 4. | וכיו --וביו 14%, םטת6 4. | תא --לא 74.

 24. הנחמ לא קנס הנחמל 7ס.- | ומוקיו 6 -:,:- 
 250, 209% 200-271 עס יג. יססל וכיו -- וביו 263, 271

 וסוניו 96, 139: 158, 178, 226, 253, 257, 260 ; קנס 4

 םבהינפל וביו -- וכיו 1, 40, 70 ,7%

,270 ,264 ,260 ,257 253 ,21 ,20 ,240 ,246 ,226 ,202 ,182 ,80 1 

 659 כ: קממס 99: 06 264. 3 הב -- םבב 172, 300, 682 'ס ;

 תרא , 4

 4006 99. | תוכהו -- תוכה 1 -- תכהו 4 -- תובהו 226, 228 תו.

 תטמס 4

 2%. וסורהי זז לכו 1" 8 ז ובילשי ---

 וכילשיו 1. = ונבא תא 2%0 -- גזַא. 8406. תא 144. | ואלמו 1.
 ןייעמ לס. = ומותסי 96,158, 283 -- ומתס 202. ולפי 227, 0%

 264 -- ל טק. :9. 139 -< ולפת 202. | דע -- רשא דע 1.

 ראשנה 14%. - תשרח , 99 -- תישרח 39, 70,187 -- תשדח 64.

 ובסיו קננתוס ןככיו ףף. הכיו 4.

 26. ונממ , 96. = המחלמה , לס. ותא 852

22 ,154,158,168,174 ,+ ,94 :93 .89 

.202 ,264 ,260 ,2%7 ,2%3 ,252 ,242 ,240 ,224 ,210 ,202 ,187 

 שיא \ 1, 224. | ףלוש 112,178; קעומס 9. עיקבהל -- * , 6

 --ה קחמחס ב 1. לא -- תא 4. ולובי 93, 4

 27. תא 4 ךולמי 117,150,178,187, 216 240, 2
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 לא רמאתו ןב תקבח יתא היה תעכ הזה דעומל
 רהתו : ךתהפשב בזכת לא כיהלאה שיא ינדא ז7

 רבד רשא היח תעכ הזה דעומל ןב דלתו השאה

 לא אציו וכויה יהיו דליה לדגיו :  עשילא הילא 8
 ישאר ישאר ויבא לא רמאיו : םכירצקה לא ויבא 0
 והאביו והאשיו : ומא לא והאש רענה לא רמאיו 20

 : תרמיו שכירהצה דע קריכרב לע בשיו ומא לא

 רגסתו וכיהלאה שיא תטמ לע והבכשתו לעתו 1
 החלש רמאתו השיא לא ארקתו ! אצתו ודעב 2

 הצוראו תונתאה תחאו שירענה ןמ דחא יל אנ
 יתא עודמ רמאיו : הבושאו כיהלאה שיא דע 3

 רמאתו תרבש אלו שדח אל ויה וילא יתכלה

 גהנ הרענ לא רמאתו ןותאה שבחתו : שםולש 4

 :ךל יתרמא סכא יכ בכרל יל רצעת לא ךלו

 258 למרכה רה "ירא שכיהלאה שיא 'רא אבתו ךלתו
 רמאיו דגנמ קרתוא שכיהלאה שיא זרוארכ יהיו

 ו."

 יכינב תאו יכישנ תא ימלשו ןמשה תא ירכמ יכל |

2 

 % לא עשילא רבעיו זכויה יהיו ! רתונב ייחת
 כחל לכאל.וב קזחתו הלודג השא שו םכנוש

 9 רמאתו :םכחל לכאל המש רסי ורבע ידמ יהיו
 שודק טכיהלא שיא יכ יתעדי אנ הנה השיא לא
 זס הנטק ריק תילע אנ השענ :דימת ונילע רבע אוה

 היהו הרונמו אסכו ןחלשו הטמ שש ול שישנו

 זז המש אביו ויה יהיו + המש רוסי ונילא ואבב

 12 יזחיג לא רמאיו ! המש בכשיו הילעה לא רפסיו
 דמעתו קרל ארקיו תראזה זרימנושל ורק ורענ
 13 תדרח קדנה קדילא קנ רמא ול רמאיו | : ונפל

 שיה ךל תושעל המ תאזה הדרחה לכ תא ונילא

 רמאתו אבצה רש לא וא ךלמה לא ךל רבדל
 14 הל תושעל המו רמאיו :  תבשי יכנא ימע ךותב

 ז< רמאיו !ןקז השיאו הל ןיא ןב לבא יזחיג רמאיו

 16 רמאיו : חתפב דמעתו קדל .תורקיו קדל ורק

 צג פז[ ₪ עת 0 א

 15. סת. \ 384. | הל ארקיו 4.
 טק. 146. 128 -- וינפל חתפב 7%.

 16. דעמל 100,111.  יתא--'. 2; 3: 4,18,19, 10, 0, 16 0

7 2% ,:111,112,115 ,100 ,100 ,96 ,8 ,80 ,70 

2 ,196 2 ,171,172,174,176,177 ,151,168 ,16,150 

54 .4 257,271 ,251,252 ,240 ,244 ,240 ,227 ,220 ,224 ,210 

 284, 1 22 659 'ק 3 קופתפס 82 -- תשא קזותנס 95- תרקבוח

 932 96, 102, 112, 12%, 181, 224, 4. ןב -- ןב הלא 5.

 ינודא 76. | שיא !טק.246 1ֶקָּג. | םכיהלאה שיא , 19.  ךתחפשב

 -- ש טק, 145 99 -- ךיתחפשב 56, 120, 224, 4
 17. השאה , 30 -- שאה 100. | דעמל וזז.  הז,70.  רבד

 ד עשילא -- הילא 1.

 18. דליה -- דליו לס -- הילא
 לא :".ז51: לא 2", 06,100, 4

 1ז3,1250 174, 212: 251, 14

 19. ישאר :*--' 99. ישאר 6 106 -- 066 74.
 רמאיו 2" , 6. 2

 20. והאיביו 1, 2, 3, 18, 10, 10, 60, 67, 70, 76, 2, 85: 93:

1% 1,,,,,, ,,,, 96,991 

2 .158 :155 142 0 2 ,128,129 ,12% 

2442 224 ,210 ,196 ,157 ,178 ,177 ,174,175:176 :173 ,170 .168 

,84 ,17 400 294 ,28 ,288 ,286 ,270 ,264 ,203 ,260 .257 ,253 :252 

 602 -- ואיביו 224. = היכרב --י , 125. | דע -- לעו 80 -- לע
 1 תרומיו 100. 120, 4

 21, 00.14%.  לעתו 18. | והביכשתו 18, 1, 21,
 70 76, 92: 95: 102, 107, 108, 100, ,,2 ו 9

249 2 ,251 ,246 ,244 ,240 ,224 ,174,187,196 ,151,158 ,136 

 257: 260, 264, 278 27, 282, 2834, 286, 204, 84, 4. תרטימ

 56,109,150,158,196. | שיא וגס שיאו 3. | רוגפתו 60, 70

 129,112,12%, 4 הדעב 4. אצתו -- בשתו 3.

 22. השא 05,136,270. אנ \ 56,224. יל, 80. דחא קזוומס
 תחא 128. | ןמ , 85. | תחאו -- תחאה או 1%0 -- ןמ תחאו

 96, 102,168, 174, 384 -- ןמ דחאו 19-  תנתאה

 1סק,109,125,154,172 -- תנותאה ףש -- תונותאה 2, 50, 60 0

 ף6, 106, 112, 120, 116, 149,150, 174,18ו,ו0ם 195: 224, 0%

 246, 26, 294, 3%4 -- תונ טק. 3. 139 -- תונתאה ןמ 4.

 הצראו 80. | דע -- לע 150. - הבשאו וסט.
 20 הילא רמָאיו וס. יתא -- * \ 18, 19, 21, 10, 560" 4

,,,,,,, ,10 ,108 ,107 ,96 :95 :93 :89 

7 ,251 ,240 ,244 ,240 ,224 ,202 ,181,196 ,177 ,171,174:176 

 271 4, 282, 204, 375, 394, 650 2, 659 'ק, 664. | יתכלה --י ,
,,,,ָ ,107 ,100 ,90 ,95 ,89 ,85 ,50 ,30 :19 :2 

 168,170,171,174,176,177,18ו,182,187, זס%, 226, 244

 2%0, 257; 263, 271 4, 384, 664 ; קזותוס 82 -- יתכלוה 76,113 -

 תכלוה 2, 18,21, 56,60,70, +, +0

 251, 253, 260, 264, 282, 24, 60 2, 659 'ק, 064 ; קז!תוס 1

 וילא , 0. שדוח
 24. 0 ,5- שובחתו 12%, 22.

 הרמאתו 224. - הרענ -- רענה

 יל ,112. | בוכרל ףָּב. | יתרמאו 1.
 26. 115,.00. ,אובתו 248. םביהלאה - - - - - לא 6.
 לא 27,139. | רה ,224-- *ארה 99 -- רהה 12%. | יהיו -- והיו

 260. | התא ו, 2, 3, 4, 21, 30, 50 93: 5%

 רומעתו 1. התפב

 =בויה יהיו \ 149, 1.

 םכירצוקה 56, 70 2

 י ןותאד תרא

 רוצעת ף3, 149, 4

 אנ רמא ול |

8 5 

 םטהס 3,172. יכינב --יכינבו 2, 1, 21, 76, 80, 3, 100 2
2 187,191 ,180 ,178 ,160,172,176 7 

2 590 ,208 ,282 ,264 ,260 ,257 :293 ,227 ,226 ,22 ,18 
 6 3, 1%8-'כיבו 175, קוווס ספ --ייכינב 14, 182 -- כ קזזוס
 ך 96 -- ךיינבו 5, 150-יכיינבו 109 -- ךינבו 56 60, 70, 89,

 צננ,ז2ף,129,136,151,174,17ְק, 181,106, 224, 244, 246
 250, 251, 270: 271 4, 204, 659 'ק ; קווחוס 128, 202 -- ךיבא תויבו

 9%- ויחת 182 -- יחת 18, 80 -- היחת קצנגס רתנב

.80,100 
 8. רובעיו 126, 264- | עשילא , 6,

 שכנש 240. | הלדנ 23. | לובאל ג -- 58 56.  םכחל ----- יהיו .
 100: 384- יהיו 2"-- היהו 56, 96. | ידימ 1789. | רוסי 0

6 (0,ָ,, ,107 ,106 ,96 5 80 ,76 0 

2409 ,224 ,223 ,182,106 ,154.172:174.175:176,177,181 

 לא 166 תא 10

 251:257י 260,270, 294: קזנתוס 2, 10, , 110 4 המש --

 ;בש 226.  לוכאל 93, +
 ף- השא 4,100: 224 -- השאה 95. אנ ,170. | תעדי 0.

 ועיא -- שיא שאב :%0. | םכיהלאה 196. | אוה \ 384. | רבוע
602 93; 95: 108, 109, 112,12%,116, 240, 253: 4- 

 10. אנ , 150, 384 -- אנל קנס )9- | תיילע 56. 5
 120,150,191,182,196. ריק ,זוז. | םבש ,96. | ןחלשו --
 הלשו 93 -- ןחלושו 106, 129, 294.  אסבו 215 85 -- 8%

 602 -- הסכו 244. | הרנמו 2, 22, 80, 82, 05 )6, 107
 168, 225. 249: 1. ואובב 21, 112, 12%, 150, 242, 263, 4

 -- אבב 6. רפול
 11. 00. 187. | םכויה -- אוהה םבויה 120. = אוביו 263 --

 סם 116- היילעה 9; 6. :
 12. יזחנ 1, 2 4, 18, 21, 40, 50, 70, 76, 80, 80, 03: 95: 999

,107,108,100,111,112,114,115,125 ,102,106 
% ,244 .1(6 ,187 177,179 .174,176 :170 :155,158 ,154 
 240, 251, 252, 257: 260 263, 264,384. | ארק ורענ -- ארקו רענ
 182. - ורענ ,168. - תימנשל ?ג, 1סְק, 136, 170, 223, 224, 0
 -- תימנשה לא 196. | תראוה -- לה 174,177. = דמעתו הל 8

 17. ןינפל (ג0ק. 4. 172 3-
 1. רמאיו -- המאתו 18,175 -- וינפל רמאיו זז

 -- הנה אנ רמא 129. ול -- הל 18,10,100 -- ; 384. מא -
 -- רמא ו 159 -- רומא 4. אנ , 14. ונילא 51 1.

 לכ תא ,158. | לכ ,23- | הדרחה כ. 46. 24 -- הדרח 6.
 תאוה , 23- ךל תושעל המ , 177.  המו 50 6
 +2 181, 196. 240, 244, 252, 2042 384, 606 ; קזנתוס

 202. | רבדל ךל < 1. | רבדל , 56, 375. = ךל -- ךל לא 9.
 רש לא -- רשל 111. | לא 17,150 196. רש -- רשא 7.
 אבצה -- אבעה 150.  יכנא ₪0ק.145 4.  תבשוי 19 6
1% ,2891 ,240 ,240 ,196 ,+ ,+ 

 10166 2- 13, 14. רמאו - - (17) - - שיח 5
 14. רמאיו - - המו , 96,174.  המו - 8 187-- המא 1.

 הל 1% ק.135 4 -- ךל 70, 95, 196, 601 -- על קזומוס 2:
 רמאיו הל -- רמאיו רבדל שיא ךל 1סֶל- | יזחנ 1, 418,190 59
 70, 76. 5 96.99, 2 106, 107, 1סס,1ווכוו2ו
 ו120,136,14,116,12%,ז50 5,154 550 1 68, 168, 170 2
,440 .210 ,202 ,198 ,106 .7 

 246, 240, 2%1, 252; 257: 201: 264 -- '!חג לא 0. השאו

16 
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 לוכאל 3,168:
 וחק 4,899,119, 837 1

 6 .זצו

 תחא תיבב ךליו בשיו + דליה רשב חיו וילע 5
 רענה ררוזיו וילע רהגיו לעיו הנה תרחאו קדנה

 ארקיו | : ויניע תא רענה חקפיו םכימעפ עבש דע 6
 הארקיו תאזה תימנשה לא ארק רמאיו יזחיג לא

 לע לפתו אבתו :ךנב יאש רמאיו וילא תפצבתו 7
 : אצתו הנב תא אשתו הצרא וחתשתו וילגר

 טכיאיבנה ינבו ץראב בערהו הלגלגה בש עשילַאו 8
 קדלודגה ריפה תפש ורענל רמאיו וינפל םכיבשי | |
 הדשה לא דחא אציו : םכיאיבנה ינבל דיזנ לשבו 9

 תעקפ ונממ טקליו הדש ןפג אצמיו תרא טקלל
 יכ דיזנה ריס ללא חלפיו אביו ודגב אלמ קרדש

 שכלכאכ יהיו לוכאל םכישנאל וקציו + ועדי צל 0

 שיא ריפב זרומ ורמאיו וקעצ קדמהו דיזנהמ
 תטק וחקו רמאיו : ללכאל ולכי אצלו םיהלאה 1

 היה אלו ולכאיו שפעל קצ רמאיו ריפה לא ךלשיו

 אביו קרשלש 'רעבמ אב שיאו : ריסב ער רבד 2

 זכהל םכירשע םירוכב שחל םיהלאה שיאל

 : ולכאיו שעל ןת רמאיו ונלקצב למרכו שםסירעש
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 26 ץור התע !זלה תימנושה הנה ורענ יזחיג לרא
 ךשיאל םכולשה ךל שכולשה הל רמאו התארקל אנ
 27 שיא לא אבתו : שולש רמאתו דליל וכולשה
 יזחיג .שגיו וילגרב קזחתו רהה לא םכיהלאה
 השפנ יכ הל הפרה םכיהלאה שיא רמאיו הפדהל
 : יל דיגה תצלו ינממ סכילעה קדוהיו קרל קררמ
 29 יתרמא תצגולה ינדא תראמ ןב יתלאשה רמאתו
 29 חקו ךינתמ רגח יזחיגל רמאיו :יתא הלשת אל
 ונכרבת צל שיא תוצמת יכ ךלו .ךדיב יתנעשמ
 ינפ לע יתנעשמ תמשו וננעת אל שיא ךברבי יכו

 40 ךשפנ יחו ;דוהי יח רענה שא רמאתו : רענה
 11 כהינפל רבע יזחגו + הירחא ךליו םכקיו ךבזעא םא
 ןיאו לוק ןיאו רעגה ינפ לע תנעשמה תא םששיו
 ץקה תצל רמאל ול דגו ותארקל בשיו בשק
 12 זרמ רענה קדנהו התיבה עשילא אביו :רענה
 34 זכהינש דעב תלדה רגסיו אביו :ותטמ לע בכשמ
 34 זכשיו דליה לע בכשיו לעיו + הוהי לא ללפתיו
 רהגיו ופכ לע ויפכו ויניע לע ויניעו ויפ לע ויפ

 ב 21 ₪ ע2 0.10 א ב.

 לעפ 1. | רהנו = רגהה לס. | לע 7
 110,114,154, 210 -- דרוזיו קזזמס 4.

 חקפיו -- ק 076 ת 6. וינע לס.

 46. לא 1%-- ל [גק.ז48 130. יזחנ 1 2 3 4 10 50 6,

 ררויו 2%

 רע \ 30.15%, 14.

93:96, 99: 101, , ,ָ, 5 149, 

 181,182, 105, 210, 240, 252, 2%, 257, 260 4 רמאיו , 4

 תימנשה לא -- תימנושל 1. 4, 0% 4% 93: 155: 252: תטתס 128--

 תימנשל ף0, 94, 100, 113, 144, 5% 400, 601, 664 ; תטת6 1.

 תימנושה 3.,2, 21, 10, 60, 82, 80, 6, 106, 12, 15, 6

 180,182,195: 226, 240: 252, 2%7, 260,264,664 ;: קונמס 2420

 10766 1 היארקיו 155 -- ארקיו 4 אבתו (טק.186 3 -

 אביו רמאיו 2" \ 182 -- רמאתו קענעגס ךנב זרא
1 

 27. וילגר לע -- וינפל 4.

 38. בש קזגנתגגס אב 4.

 וחתשתו קזנתוס וחתשיו 4.

 םבכיאיבנה 1% 6 2%--םםיאבנה 94
 םכיבשיי 93: 96,112. | כ ורענל 115.  תרפש 2
 159. 229. 220. | הלה 23:30 +6 222

 257: 260, 270, 282, 284, 46. דיונ -- דנה 749

 -- ז קגתגס ך 70 --2 קו גס ב 9. = גבל -- ינפל 2 187:

101066 7. 

 39. דחא -- דחאה 174 -- דחא שיא 96. | לא 1", --ןמ זז
 תרא --הדשה לא תרא 79 -- תורוא 2, 92, 112, 149, 150 -- תרוא

 40 -- תורא 1, 3,114.155, 180, 226, 253. 257, 260, 264, 4.

 אצמיו ,116. | הדש - - טקליו , 21. | ונממ -- הנממ 300, 684'ם-

 תועוקפ 70, 112, 182, 253, 257, 260, 264 -- תעוקפ סָּג -- תועקפ

2 ,168,176,178 ,158 ,154 ,144,149 ,96,114 :30 :23 :3 ,2 ,1 

 240, 246, 251, 252, 254, 264, 271 4 ; קזנמס 2, 114 אביו ,

 1 58, 182 -- אובו 4. לא 2"-- תא 264. - ריפה 1.

 ריזנה -- ד קזנתס ר

 40. לכאל 1 2: 21, 70, 70, 89, 90, 94: 96. 4 11%

2% ,3 ,252 ,251 ,240 ,224 ,10% ,168.172,174,176,182 ,154 

 260, 4- םכלכאב 112,174,176,178,180,267: 6 12

 10000 4. ריזנהמ -- דיזנה ןמ 6. המהו ,

 ורמאיו -- ורמאיו נ 96 -- רמאיו 8%. | ולכאי 5.

 41. ורמאיו 70,108.

 224, 288 -- וחקו ק 174 -- וחקי קזנמס 4.

 96 --דחנה 10. קצ 30.  היהי 1.  ריפב -- ריפב כעל 4

 42. אב , 177. ' לעבמ , לס. השיש ג, 21, 40. 0
7 2 ,108 ,107 ,106 99 :95 :93 ,80 ,76 ,70 ,60 

0 .198 ,195,196 ,182 ,125,146,150,151,168,174,177,181 

 224, 240, 2%2, 253, 257, 260, 261, 264. 204, 184: קזנתס 9

 זוס; 0706 2. | םכחל שבירשע םבירוכב , 182. = םבירוביב
 109 -- םבירכב 2, 22, 0, 82, 11, 154,240 -- םכירופב 7.

 םכירשעו 80,107,111,115%, 136, 177,210 םבחל 2" פופ
 173 -- םבחלו 8. םםירועש 1, 3: 4, 10, 70 93

29 ,261,253 ,246 ,187 ,170,181 ,168 ,149,100 ,144 :112.12% 

 384, 2. ונולקצב 10 70, 96, ,+,,+%
 170,172,177,190.181, 224, 246, 27, 260, 264, 184. | שבעל

 =- םםחל 6

 ריפה -=- ריש ו

 96, 9,100 ו06,108,710,112, ,,,
 ז 5, 220, 240, 246, 2492

 252, 257: 254: 7% 200, 264, 270, 279, 4. יזחיג , 3
 יוחב 1, 4, 21, 10, 50 56, 70, 93: 2 106, ,52
 +, ץ[ץ-כ0ְ 4 170,179, 181, 105, 2
 226, 251; 252, 2%7, 260, 204, 204, 204. | תימנשה 52

 223, 224, 240 -- !וומנשה 4.

 | 26. 00. 11%. התעו 56,150, 253, 257, 260 ; 06 0.
 ץר 108,154,168, 176,226, רומאו 70, 253 -- אנ רמאו
 עסש. . הל -- םילא 140.-- ךל 112. | םבולשה ךל ,19. דליל

 -- רענל 106 -- דל טק. 14 4

 27. אבת 145 -- אובתו 70,108. = םביהלאה -- יהלאה םכיהלאה
 114. | רהה -- למרכה רה 182. | לא 96,"2.  יזחיג , 197 -

 יב זכ 40 30: 50: 702 93, 96, 99, 102, 100, 0,
,1 ,249 ,246 224 ,105 ,176,178,181 154.5 ,149,150 ,125 

 252, 257,260;253. | הפרה -- הפרהל 40. | ינממ 096 ונממ 4.

 28. רמאיו 85. ןכ , 11% -- ינדאל ןב 224. | 'תאמ 9.
 ינדא -- הוהי 0. אלה 1. 22 04 4: 00/.210/25

 70, 82, 85 89: 93: 94 100, 101 106 108 זי יי 2 115042

,171,174 ,11,125,144,150:154:155.158,168,172 
,2 ,278 ,270 ,264 ,204 ,260 ,2%7 ,252 ,240 ,226 ,210 ,197,195 

 282, 281, 286, 287, 258 7, יתרמא -- יתרמא אל .
 יתא ,, 195 -- 918 115 -- 'תוא 60 5

 20. יזחיגל -- חג 70, 2%2 -- יןחגל 1, 4,21,130, 56 90. 929
76 ,+ ,1 2 
 178,181,105: 249: 252 7% 260 -- ךלמל 17. רוגח 2,
5 150 ,139 ,125 ,112 ,106 ,96 93 :90 ,89 60 ,56 50 212 10 
 174,176, 181,182, 187, 224, 246: קזומוס 67, 82 --- אנ רגח 0.
 ךינתומ 96. = יתנעשמ 1* קוס ותנעשמ 150. | ךלו -- שיא ךלו
 על. | שוא צל 0, "בו =- 1 06 "שא שו 8 \ "אלי ל

 -- אלו קס. | ונינעת 93, 257, 260, 264. | יתנעשמ 2%-- נ ,8
 -- יתנעשמ תא ף6. | ינפ --יפ 158. | רענח -- רענה ריעה 76.

 40. םבקיו , 154.

 21. יזחיגו 2, 82, 80, 110,115, 155, 172, 173, 174, 176, 0
 263 264, 286, 664. = ינפ -- תנפ 187 -- נפ 181. | ןיאו ז"--ו \
 96, 150 : קצנמס . ןיאו \ 2 6 בשק -- הנע ץלפ -- הנוע

 224 ול דגיו , דגיו -- רמאיו 56
 22. רענ 4 בכשומ 56, 70, 112, 160, 158, 1.

 ותטימ 76.
 23. אוביו 175- רונסיוז 24

 24. .לעיו -- ןעיו 279. בכשיו -- רה 651. = דלה 5
 ויפ ג". 178,180. ויפ לע 182.  ץפ 70,"2. לע "6 (-

 לא 257. - ופכו 241. - ופכ --- ויפכ 1, 2, 4, 21, 21, 560

 70, 89: 90, 92, )6, 0, 106, 108, זז0 112, 113, 116, 1265 1
7 ,224 ,210 ,198 1820 ,181 ,180 ,174,176 ,154 ,150 :149 

,\ 271 ,264 ,262 ,260 2579 ,22 ;252 ,261 ,20 ,240 ,246 ,240 
 659 'ק, 664: קזותס 82, 128,8%, 168, 202 ; (סעט6 1.

 רהגיו < רנהיו 0. םכחיו קזגס םכהיו 99 | רשב 2

 35. תחא עא 94. | תחאו -- תחאו לעיו 181. הנה

 דעב קזומוס הדעב 4
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 שיא ףסאל ילא חלש ;רז יכ זרויחהלו רימהל
 אוה קדנאתמ יכ וארו ₪נ ועד ךא יכ .ותערצמ

 ערק .יכ זפיהלאה שיא .עשילא עמשכ יהיו :יל 8
 רמאל ךלמה ירא חלשיו וידגב תא לארשי ךלמ
 איבנ שי יכ עדיו ילא אנ אבי ךידגב תערק המל

 חתפ דמעיו ובכרבו ופוסב ןמענ אביו : לארשיב 0

 ךאלמ .עשילא וילא חלשיו + עשילאל ריבה 6
 בשיו ןדריב שימעפ עבש זרצחרו ךולה רמאל

 הנה רמאיו ךליו ןמענ ףצקיו ::רהטו ךל ךרשב ו:

 קרוהי שכשב פצרקו דמעו תצוצ' אצי ילא יתרמא
 ! ערוצמה ףסאו םכוקמה ללא ודי ףינהו ויהלא

 ימימ לכמ קשמד תורהנ רפרפו הנבא בוט אלה 2

 ךליו ןפיו יתרהטו שכהב ץחרא קצלה "רארשי
 יבא ורמאיו וילא ורבדיו וידבע ושגיו : קדמחב 3

 ףאו קרשעת אולה ךילא רבד איבנה 'רודג רבד
 ןדהיב ילבטיו דריו + ההטו ץחה ךילא רמא יכ 4

 ורשב בשיו שכיהלאה שיא רבדכ שכימעפ עבש

 זכיהלאה שיא לא בשיו : רהטיו ןטק רענ רשבכ
 קדנה רמאיו וינפל דמעיו אביו והנחמ לכו אוה

8 6 70 1 

 4ג שיא קראמ ינפל קדז ןתא קדמ .ותרשמ רמאיו
 לוכא הוהי רמא הכ יכ ולכאיו שעל ןת רמאיו

 44 ! הוהי רבדכ ורתויו ולכאיו םכהינפל ןתיו :רתוהו

6 

 ז ינפל ללודג שיא היה שכרא ךלמ אבצ רש ןמענו
 סכראל העושת הוהי ןתנ וב יכ שכינפ אשנו וינדא
 2 זכידודג ואצי םכראו : ערצמ ליח רובג היה שיאהו
 תשא ינפל יהתו הנטק הרענ לארשי ץראמ ובשיו
 איבנה ינפל ינדא ילחא התרבג לא רמאתו :ןמענ
 4 דגיו אביו : ותערצמ ותא ףסאי זא ןורמשב רשא
 רשא הרענה הרבד תאזכו תראזכ רמאל וינדאל
 % החלשאו אב ךל םכרא ךלמ רמאיו : לארשי ץראמ
 ירככ רשע ודיב חקיו ךליו לארשי ךלמ לא רפס
 : זכידגב תופילח רשעו בהז וכיפלא תששו ףסכ
 6 אובכ התעו רמאל לארשי ךלמ לא רפסה אביו

 ןמענ עזרא ךילא יתחלש הנה ךילא קדזה רפסה
 7 לארשי ךלמ ארקכ יהיו :ותערצמ ותפסאו ידבע
 ינא שכיהלאה רמאיו וידגב ערקיו רפסה זרא

)2 

 ץב תל ות 07 0

 107, 108,112,136,1ף8,174,190(0,1, 1 101,108, 02, 22%

-4 :294 200% ,257 .252 ,252 ,20 ,244 ,227 220 ,22 

 תרימהל -- תימא 18 -- תימהלו 80 -- ל , ז107. | חלוש 6 ו

 136,112,12%. | ילא ;96. | ףוסאל 23,700 ,,,2

 125,136, 150, 174, 224, 253, 364- - א 1
 וארו אנ ,0- יל --ילא 180 -- ול 19 - 4

 8. עומשכ 112.  עשילא , 224 -- עישילא 4. ךלמה --ה ,1.
 רמאל ,136.  המל -- אל 80.  ךידגב תא 6, 93: 154,187, 2

 2%0, 2%7, 260 ג 10156 4 אובי 19, 90, 150, 182 -- אוביו 141

 ועדיו 19. = איבנ ; 4 -- םםיהלא
 9. ויסוסב 2,18, 10, 50, 56, 3, 106, 2
0 ,240 ,246 ,226 ,224 ,113,125,136:150,174,176,181,106 

 251, 253, 257, 260, 264, 271 4, 204: 359, 384, 659 'ק : קז!נמס
 128 + 10766 4. ןבכרבוו ב דמעיו - אביו 4. תיבה ==

 רעשה גסְל.  עשילאל -- עשילאל רמעיו אל .
 10. עשילא , 181. | ךאלמ -- הוהי ךאלמ %.
 ַג0ְְ; 115, 136, 144, 196, 253, 267, 260, 4.

 םשיו 518 182 -- בושיו 100, 112,158, 226, 4.

 נג. ףוצקיו 100,112,170,ז74. | ןמענ 4. | הנה 55 ב

 ילא -- וילא 50, 384 -- \ 125. | אוצי . 145. 384-- ו , ,

 80, 82, 81, 85: 93: 95: 96, 99.108,10ְ זנו זוב,128,36ז

204 ,3 ,260 ,27 ,2%3 ,244 ,240 ,224 ,154:155:174.182 :151 

 271, 27, 282, 283, 4. הוהי ,\ 384. | ודי --ו טק. תג
 ערצמה 1, 2, 3, 21, 23, 60, 67, 82, 83, 8%, 80, 90, 04, 99,

,ָ,,,,,,,, 1 

244 7 ,22% ,223 ,5( ,11 ,178,182 ,168,170,172,175,176 

.4 ,294 ,270 ,2%0 ,249 ,246 

 12. אולה 2 19 102, 112, 176, 1. בוט , 4 הנבא -

 הנמא 18,19, 50 56. 60, 89; 93, 95:96, 106,107,108,זוס זני

1 250 ,249 ,224 ,196 ,195 ,115,125,150,151,174,181 

 257: 260, 264, 270, 271 4, 659'ק ; קנגומס 128, 136, 244 ; (סזזס 4

 284 -- אנמא 246 --אנבא 182.  תרהנ )%,109,1%%.  יממ
 אולה 114, 158, 210, 24

 ךלה 0 955 69

 ןדריב , 1

 שכהב -- םכהל קזופוס 95- ךליו 3

 אציו 95- המיחב 96, 10, 150, 196, 226, 2%3 -- המזדכ קזומוס

 כ . 18

 13. ורמאיו וילא ורבדיו -- וילא ורמאיו 384. | ורמאיו , 03, 2
 -- רמאו] זוז,22%6. יבא ,96,151.  איבנה -- איבנה רבד 4--

 רמאל איבנה 6. אלה :' 19, 40, 60, 60, 70, 76, 80, 2,

89.90,93,94:95,96,101,107,108,100 ,85 

 128,ו158,36,150,151,154,15%, 168, 170, 174, 230

.4 ,204 ,264 ,200 ,2%7 ,2%4 ,263 ,22 ,244 ,540 ,226 ,224 

 ףא 21, 76, 80, 93, 180, 190, 384, 601. ץחר -

 ןיחר 1.

 14. דריו -- ךליו 158, 24 תוזַא. 263- | לובטיו 151,196, +.

 ןדריב , 202. = בשיו -- םכיהלאה שיא לא םשיו גז.
 רענ -- שיא 6.

 קזוזוס 2.

 15. בשיו -- אביו 7.

 ותינחמ 18, קס, 0.

 ךי יא א וסב

 רשבכ 24.

 ןוטק 2, 99, 108, 112, 170, 174, 226, 240

 םביהלאה -- םכיהלאה לאה 1.
 דומעיו ::2. הנה קזותס הנהו %. | אנ
ּ 

 43. ותרשמ , 19. 240 -- רמאיו ותרשמ 1. | ןיתא 24 ו

 ל.ד1ו. םכעל -- םכהל סל. יב דקלפ ירמה לכא

5% ,,,,, 10090 ,99 .89 .55 ,23 ,21 ,4 :3 ,2 

2 ,105,190 ,176,187 ,168,170 4 140 

 226, 242, 2%7, 260, 2601, + רתהו 226 -- וריתויו

 44. סת , 253.  ונתיו זזז.  םכהינפל -- םבעל 250 -- םבהל

 244-  ולכאיו ,187. | וריתוו 2,18, 10, 50 09

76 1 ,,,,, 108,109 , 10 

2042 ,202 ,270 ,2%2 ,244 ,224 ,221 ,198 ,106 77.2 

 184: קזומס 40, 82 -- וריתיו 0 80, 136, 257, 200, 264 --- ןרתרי)

 11- רבדכ קנומס רבדב %

 < 1. ךלמ -- כ קעומס צ 3 -- ;100. לדג -- לובג ג. | וינפל
 40- וינרא -- הוהי אושנו 1, 2,180, 21, 0, 600, 70,

712,,,,,,,,, ,109 ,106 .95 :80 ,82 ,80 

9 ,224 ,223 ,210 ,177,180,181,182,106 ,176 70 

 226,227: 244, 252, 204, 1843 1006 )4,171 -- א קזותס | 0.

 םבינופ 181.  ןתנ -- רחב 80. היה 2", 202.  רוביג 107, 0
 --רבנ 176. ליה , 187. | ערוצמ 1,4,18, 10, 21, 10: 50

 70 76, 50, 93: 95: 79 108, 10,110, זז:, 112,113, 125, 0

7 ,179 ,136,149,150,151,154,155,158,170,174 

12 ,252 ,251 ,260 ,240 ,240 ,244 ,240 ,226 2 :223 ,195196 
1 .4 294 ,264 ,260 :257 

 2. לארשי -- םבירצמ 80.  הנטק -- נ 06 ת 6.
 ץרשא ,:. ינפל תשא <א5א +

 3. התריבג 18. 79, 76, 96, 108, 10, 136, 150, 154,
 240. | ילחא 55 ף0 -- הלחא 4. = ינפל -- ינפל ינדא ינפל 7.

 רשא , 226. | ןורמושב 260, 264 -- ןרמשב 106. = זא -- א יכ
 182 -- 1א) 7. תףוסאי 10, 70, 100, 110,112,174, 240, 209

 2%7 : קזותוס 82 -- ףואסאי - ותוא 3, 125 -- . ?6-
 4. אבתו 96,117: 224. - דגתו 96,117, 4. רמאל קצותוס

 רמאו 96. - רענה 102,154.182. - לארשי ץראמ 51 0%
 לארשי -- םכירצמ 1.

 ף. אוב 96,1ף0,158,187.  חלשאו 145 -- ךחלשאו 0.
 ךלמה 158.  ךליו , 244. | רשע תא 202 --ירשע 384. | תשש

 12%.  כהז 145. | רשעו קוומס תרשעו ול. " תופילח --י
283-714 2 ,177 ,176 2,, ,2 76 ,50 

 195,1,114,15%, 223, 244 -- תפלח 4 םכידגב ,4
 5,6- לארשי -- (14) - - ל ,2

 6. התעו , 1,19--1 ; 99" +, 1%
 202, 229, 224, 4 אבכ 1, 2; 4, 10, 21, 10, 60, 67, 76, 0%
 82, 83: 55: 89: 90: 94, 95; 92 106, 10ְד,108,10,וזז,וזכו
22 170 ,168 52 ,,, ,0 114,116,126,128,140 
.260 7% :251 ,257 ,252 ,244 ,240 ,220 ,226 ,17%,177,181,182 

 263, 204, 270, 282, 281, 286, 202, 384. רפסה 2" 7.
 ךילא יתחלש הנה , 10,195. = ךילא -- ךל 223- - תא ,

 ותפפאו -- ת / 1% ותרעצמ < 7.

 7. ארקכ -- ורכב ףָּג, 154,176, 196 -- תוארכ 240--וארכ 70.
 לארשי ךלמ -- ךלמה 4. וידגב תא 1,18,19: 23, 5%

 יהתו , 5-



6%. 

 חקיו ללפעה לא אביו : וינפל ואשיו וירענ ינש 4
 ; וכליו סכישנאה תרא חלשיו תיבב דקפיו שכדימ
 עשילא וילא רמאיו וינדא ללא דמעיו קצב תוהו

 רמאיו :הנאו הנא ךדבע ךלה אל רמאיו יזחג ןאמ 6
 ותבכרמ לעמ שיא ךפה רשאכ ךןלה יבל אל וילא
 םכידגב תחקלו ףפכה תא תחקל תעה ךתארקל
 ! תרוחפשו םידבעו רקבו ןאצו םימרכו םכיתיוו

 תצצ'ו םשכלועל ךערזבו ךב קבדת ןמענ זרערצו 7

 : גלשכ ערצמ וינפלמ

 4 קי

 6 4 35- ל

 שכוקמה אנ הנה עשילא לא זםיאיבנה ינב ורמאיו צ

 הכלנ !ונממ רצ ךינפל שכש םכיבשי ונחנא רשא 2

 תרחא קדרוק שיא םשכשמ קדחקנו ןדריה דע .תצנ
 ! וכל רמאיו שפסש תבשל שכוקמ שש ונל השענו

 רמאיו ךידבע תרא ךלו אטנ "ראוה דחאה רמאיו

 ורזגיו קדנדריה ואביו שכתא ךליו + ךלא ינא

 לרבה תאו הרוקה ליפמ דחאה יהיו ! שיצעה 5

 אוהו ינדא קדהא רמאיו קעציו כימה ללא לרפנ

 והאריו לפנ הנא שכיהלאה שיא רמאיו :לואש 6

 ; לורבה ףציו המש ךלשיו ץע בצקיו שוקמה תא

5 

 5 0 1 0 א +.

 22. םבולשה 4
 התע 4

 ינחלש -- ךילא ינחלש 0.
 הנ 21 קס. 2 לאב

 םכאיבנה 15%. | הנת -- אנת 21. | םכהל אנ -- םםה הל 4.
 אנ -- אנ םכהל 4. | םכהל ,גוָּב. | רככ 175. < תרופלה -ו,

 158 -- תרופילח 1, 21: 70, 89, 03, 96, 112, 14%, 140, 150, 2
 174, 182, 187, 224, 240, 267, 200, 279: 284, 286 -- תפילח

.1 ,105 ,160 ,154 20 

 23. ליאוה 7ס, 187 -- אלאוה 4. חקו 30 855:

 180,224, 270, 288, 601,602, 6ף0 2 ; קזומס ז ; םטמס 150 -- חקא

 82,130. | םבירבכ - - ץרפיו , 70,176. וב ץרפיו , 85. | ץרפיו

 תק. 145 173 -- צרפיו 94 -- רצפי 90 2 0.

 רציו -- רציו חהקיו 4. | םכינשב 14. = םביטירחה 2, 21, 30,70, 2

 93: 96, 112,150, 154,158,168. 7. יתשו -< ו , זז -- ינשו

 1026 4: תופלח -- ו , 158 -- תופילח 4, 21, 80: 14

 התע -- ינש
 תכיאבנה 4,114 --

. 96, 112, 112, 150, 174, 182, 187, 202, 6( 240, 249: 253: 70 

 260, 264 -- תפילח 154. = ןתיו -- ןתיו ישו
 24. לפועה ב, 112,150, 224, 240, 264. | חרא , ₪.

 2%. אלא 1. עשילא , 154.  ןיאמ 1, 21, 23,700 2

,0 .246 2 ,240 ,224 ,182 ,176 ,174 ,168,172 ,145,150 ,113 

 250, 251, 253, 257, 260, 204, 270, 271 4, 282, 659 'ק, 664: כעס

 40: 0706 115,128,171 --ן [גק.ז38 67,82. | יזחינ 2

6 ,282,284 ,270 ,264 ,253 ,202,240 :114,128,155.172,195 
 664 ' 1סעצ6 4.

 26. וילא , 650 11. = יבל --יכ 40. = ךפה -- ךלה

 ךיתארקל ג. = תא ,190 -- ת קת. 46 4. | םכידגבה תרא 6

 םכיתזו 4, 21, 70 2 96,113,114,158,180, 224, 6) 250 1%

 253: 257, 260 -- םביתיז + רקבו ,./197=-רקבו בק

 ו -- בע 102.24 113--22 (םע. ג. 1 תרחפשו 99

.201 

 27. ךערזו 8ָפ. = םבלועל -- ו , 21 --.םכלועל דע 7

 187, 202 -- םבלוע דע 145,154, 250, 264. | ךינפלמ 87. |

 ערוצמ 4, 30, 70, 93. +, 7
 224, 226, 23, 27, 200, 264 -- ארוצמ 24

 1. םכיאבנה 94,114. | לא 158. אנ; 6502.  םכוקמה -
 הזה םכוקמה ז. םכיבשוי 96, צ+ 4 רצ קזותוס

 דע 76.
 2. אכלנ 6 הרק 89,240. בש 2' , 30 -- םבוקמ םבש

.210 

 3. דחאה , 96 -- ה , זז%6- | ליאוה 70. תא קזוחס לא 2%0--= |

 כש 271. ךדבע 93, 27, 2004. ינא 174.

 5. הרוקה -- הרוקה תאו הרוקה 75 -- הרוקה תא 4
 לזרבה תאו -- ןורגהו 30. = לא 0:6 תא ףס -- לע 154. | ההא

 --הה 2.148 156. - לאש
 6. םביהלא 150. - אנא 182, קזותוס

 תרא ,\ 96. 176: 4.
 ואריו 4

 0 ג 1

 כא יכ ץראה ללכב זכיהלא ןיא יכ ?תעדי נג
 16 רמאיו + ךדבע תאמ הכרב אנ חק החעו לארשיב
 וב :.רצפיו חקא כא וינפל יתדמע רשא הוהי יח
 17 ךדבעל אנ ןתי אלו ןמענ רמאיו = : ןאמיו תקל
 דוע קרשעי גול יכ הדמדא םכידרפ דמצ תנשמ
 ; הוהיל כא יכ שירחא זכיהלאל חבזו הלע ךדבע
 19 זריב ינדא אובב  ךדבעל הוהי חלפי קרזה רבדל

 ידי לע  ןעשנ תוהו קרמש זרוחתשהל ןומר
 חלפי ןמר תיב יתיודתשהב ןמר תיב יתיוחתשהו
 10 סכולשל ךל ול רמאיו ! הזה רבדב ךדבעל הוהי אנ
 20 רענ יזחיג רמאיו ; ץרא תרבכ ותאמ ךליו
 ןמענ תא ינדא ךשחה הנה שכיהלאה שיא עשילא
 הוהי יח איבה רשא תא ודימ תחקמ הזה ימראה
 21 ףדריו :המואמ ותאמ יתחקלו וירחא יתצר םכא יכ
 ירפיו ורחא ץר ןמענ קדאריו ןמענ ירחא יזחיג
 22 רמאיו ! שולשה רמאיו ותארקל הבכרמה "לעמ
 ילא ואב הז התע הנה רמאל ינחלש ינדא שכולש
 אנ הנת םכיאיבנה ינבמ שכירפא רהמ םכירענ ינש
 21 רמאיו :  זכידגב תרופלח יתשו ףסכ רככ זכהל
 זכירככ רציו וב ץרפיו שכירככ חק ילאוה ןמענ
 לֶא ןתיו םכידגב תופלח יתשו םכיטרח ינשב ףסכ

2 

 צב אך 2 2

 100. 5 =- כ זא 4. | לארשיב -- לארשיב יהלא 7.
 הכרב אא 2: ךידבע 3: -

 16. וינפל קענתוס ךינפל 6. -רחקל \ 4.
 17. אולו 3; 67, 82, 85, 94, 106, 155, 210, 225, 6611. | ןתש
 19 5, אול -- אל 1, 2; 2: 4, 19, 19, 21, 30, 0%

:94:95 :93 .89 ,85 ,82 ,80 .60,70,76 
2 :172 ,170 ,168 50 ,136,150,151,154 2 1 

 178,19ז,ו82,ו87,ו90 106, 210, 222, 224, 226, 240, 244, 2499

-1%4 ,204 ,202 ,281 ,282 ,270 ,264 ,261 ,260 7% :253 :251 

 דוע ,176. | ךדבע ; 96. | הלוע 70 +, 9
 100, 154,174,181, 240, 250 1. םכיהלאל -- םכיהלאל יכ

 םבירחא , יכ םבא < 4.

 18. רבדלו 294 -- רבדלא 174. | חלפי -- אנ חלפי 80 2.
 ךהבעל , 93- | אבב 4,190, 40, 70, 80, 95, 93; 99,107,

2000 7 :244,253 ,240 ,224 ,154,170,173,182,187 ,125,116 

 264, 282, 283 -- אובכ קזנממס 158 -- אבכ 18, 95: 109

 ןומר -- ןומיר 93, 150 7 200, 264% קזומס 107 -- .14 , 

 תווחתשהל :00,112,125,136 ; קזותס 113.  המש -- םםש 2
 154.172--ה 2.145 4. אוה 4.  ןעשנ ,182. | יתיוחתשהו
 ןמר תיב , 199: 375. | יתוחתשהו 50,136, 168, 174 -- יתיוחתשה

 21 -- יתיוחתשהב 1. תיב 2" 3 6 ומיה ,
 264 -- ]ומר 1, 2, 3: 4, 19, 50, 60, 76, 80, 82, 85, 80, 529

,149 ,116 ,128 ,, ,:,110 ,108 ,107 ,106 ,9 

196,240 ,87,191 ,178,181,182 ,174,176 ,173 ,158,170 

 252, 253: 257; 2609 42 286 ; קזנמס 114,154.  תיב יתיוחתשהב

 ןמר . 76.11 5,136.2%2.  יתוחתשהב 182 --יתיוחתשהל 7.

 ןומיר 40, 70 149, 260 --- ןומר 1, 2, 3, 4, 19 1 60, 80, 52

2 .110 ,100 ,108 ,106 ,102 ,101 :99 :95 :93 :90 :59 :95 

 ז 26,128,158,173:174,176, 181, 182, 191, 106, 224, 240

 253,204: קומס 114 -- ןמיר 7. אנ \ 1 2,

22 100,110 ,108 ,107 ,106 ,0 ,95 :93 :89 :85 ,82 ,80 ,70 

,224 ,196 ,178 ,176 ,174 ,158,168 ,12%,128,136,145,151 

 244: 253: 257: 260, 204, 264, 384, 659 'ק ; 10116 17ז --

 140 -- הוהי 226. | הוהי 2"-- דא 102. | רבדב -- רבדל 6
+ ,204 ,182 ,110 ,100 

 19. 0. , ול ץראה 2223, 204-

 20. 'זחג 1, 4, 21, 10, 70, 923: 94: 96, 99, 102, 113, 4
 ז 50, 155, 158,171, 174. 178, 182, 105 108, 210, 224, 240: 4

 263: 7 260. - עשילא , 182,187. - הנה -- אנ הנה 4
 ומאז תחקמ הוה קוגגס תחקל לס. יח ,174.  ותחקלו
 187. - ותאמ , 286 -- ודימ 150, 253. | המואמ -- א %

 168,198, 225, 228, 288,300, 601, 659 6: 2-- ו, 3

 21. יהב 1. 4: 20 2 6 99,102 2 1% 152

25 210% ,202 ,108 ,182,105 ,174,178 ,158 :155 :154 ,150 

 252,253, 257,260.  האריו -- ה \ 40 --והאריו 93,94- | ןמענ 2*
 -- שוא ןמענ 150 == תוגז8. 8060. שיא וירחא , 5.
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 עשילא ללפתיו וילא ודריו : עשילא תביבס שא 8

 שכירונפב קרזה יוגה תא אנ ךה רמאיו הוהי לא

 ; עשילא רבדכ םשירונפב םשככיו 9 םכהלא רמאיו
 ירחא וכל ריעה קרז אלו ךרדה קדז אל עשילא
 ךליו ןושקבת רשא שיאה לא שככתא ?;רכילואו

 רמאיו- ןורמש שכאבכ יהיו : ץדנורמש םשכתוא 20

 חקפיו ואריו קדלא יניע תרא חקפ קדוהי עשילא
 : ןורמש ךותב קדנהו ואריו םכהיניע עזרא ;דוהי

 וכתוא ותארכ עשילא ללא ללארשי ךלמ רמאיו 1
 תיבש רשאה הכת אל רמאיו :יבא הכא הכאה 22 +

 זכימו שחל שכיש הדכמ קדתא ךתשקבו ךברחב
 הרכיו ! םפהינדא לא וכליו ותשיו ולכאיו םכהינפל 3

 וכליו סכחלשיו ותשיו ולכאיו הלודג קדרכ שכהל

 תצובל םכרא ידודג דוע ופסי תצלו םהינדא לא

 ןב ץבקיו ןכ ירחא יהיו ! ללארשי ץראב 4
 לע רציו לעיו והנחמ לכ ערא םשכרא ךלמ דדה

 טכירצ קדנהו ןורמשב "לודג בער יהיו =! ןורמש 5
 עברו ףסכ םכינמשב רומח שאר תויה דע זרילע

 לארשי ךלמ יהיו : ףפכ השמחב וםינויירח בקה 6

 העישוה רמאל וילא הקעצ השאו המחה לע רבע

 ךעישוא ןיאמ הוחי ךעשוי לא רמאיו : ךלמה ינדא 27

 יס

 19. םכהילא 12 3: 30, 70 96. 5". 7%
 176 1821 87. 224, 251, 267/,252: 260, 263 -- םבהל 14

 עשילא 168, 182 -- עשילא הז 1987.- הז 1%-- 06. | הז 2
 וו 1, קעוממס 4. הכילאו 0 ךלויו 102 21+ 2

,223,257 871 ,85 

 260,264.  םכתא 1, 2: 4, 30, 70, 82, 80. ףַב,ס4,זס1) ב

 114, ד 6,128, 144,150, 168,173,174, 176, 2) 224, 22%, 6%

 203: 75 200, 4 הנרמש 2,330, לס, 1, 11 7 150%

 224, 253 -- הנורמוש 89 -- הנרמוש 4

 20. םכאובכ 23, )4. 96: 99, ,ָ,,,ָ,,,82 1

 253, 257, 260, 270 -- םבאובב קצנתוס 1. ןורמש 17--ו \ 4

 224 -- ןורמשל 150 -- ןורמוש 89. | אנ חפפ 6%

 172,178,182,187,224,246, 2652 ,,02 קצננתפ 4

 הלא יניע תא -- םכהיניע 30. | ןורמוש .
 לז הל ותוארכ 23: 67: 70, 93, 99, 101, 4 7%

 264 קנגמס 128 -- ותארב 249, 253, 2%7, 260 ;: ץעומס 1%8 --

 ותוארב 2. תםכתא 1: 3: 4: 30, 70, 59. 03: 94:

.1 2600 ,2%7 ,224 ,210 ,115,150,154,174,182,187 

 הכא , 4

 22, השאה -- רשאכ 240. ךברחבו ךתשקב < 76. הכמ =

 הכת 27, 4 22, 2. ותשיו - < (7 ) - - וכליו \ 6.

 21: םכהינדא - - ( 8) - - הרכיו . 375.  .הרביו 112. | הריכ 60

 פס. < הֶלָהב 1 26 םכחלשיו , 224; 4 -וכליו 4

 לארשי טק. ג 102. | םבהינדא לא -- םכהינדאל 249. | םכהינדא
 -- ' . 264 -- םבהינודא 93. | אבל 1, 2, 3, 4, 30, 70 82, 8 ₪7
 94.96: 99,112,113,115,159,1ְל4, 180,187, ,46

 240: 253: 257, 260. | ץראב טק. זג(. 128 -- לובנב
 24. ןכירחא 158, 195, 108,

 174, 4 רד 7

 4 ןורזנוש קס, -

 2%. ןורמשב ץזווחוס ןורמשכ 158 - 4. םכינומשב 1

 240 ; צוגגס 82 -- םבישמחב 4. עבורו 112, 224, 4-

 םבינרח 2 -= םכינירח 3, 4 -- כיגןירח ז, 21, 30, 00, 101

 112,128,1ף0,154,155,168,182, 187,195, 257, 263, 264, 27ו),

 282, 283 -- ) , 114-- םכונוי רח 204-- םכיני ירח 49

 160, 173, 176, 225, 226, 22, 288, 175, 602 -- םכינויבדה 2660

 -- םכונויביד 251 -- םכינויבד 93, 174, 224, 246, 240, 250,

 271 4, 601, 659 'ק -- םכינויבר 7ס -- =ינורד 1:72. השמחב --

 תשמחב 224 -- הרשעב 182 -- השמחו 9.

 26. לארשי | ל רבוע 112,110, 2%7, 260, המוחה ג,

 2, 21, 89, 9,112,114,115,150,172, 174,176, 224, 240, 2%ו,

 ץבקיו = 7" ןו% 77 ץובקיו

 םכרא , 21. | הנחמ 96 -- והינחמ

 253, 264. ןילא - י \ 271, 282, 283 -- עשילא לא

 העישוה -- י \ 115 -- עישוה 253, 257, 4
 27. ךעשוי -- ! / 93 -- ךעושו' 1, 2, 3, 21, 23, 40, 67, 24

 89. 90, 96, ףְס, 1סז,112,113,115,128,15054, ָ,,

 174. 176 178, 182, 187, 210, 224, 2ף1, 261, 264, 2%7, 260, 27ו4

5 4 

80 

 ופיקיו קס, ף6, + 0 154, 5%

 (2 ג. 1. 11.

 ז ךלמטו ! והחקיו ודי חלשיו ךל שכרה רמאיו
 רמאל וידבע לא ץעויו לארשיב שכחלנ היה שרא
 שיא חלשיו : יתנחת ינמלא ינלפ שכוקמ לא
 רבעמ רמשה רמאל "רארשי ךלמ ללא .םכיחלאה
 ךלמ חלשיו :םכיתחנ םכרא םכש יכ הזה שכוקמה
 טכיהלאה שיא ול רמא רשא שוקמה לא לארשי

 : םפיתש גלו תרחא תל שש רמשנו קרריהזהו
 לא ארקיו ;דזה רבדה לע םשכרא ךלמ בל רעסיו

 ונלשמ ימ יל ודיגת אולה םכהילא רמאיו וידבע
 ינדא אול וידבעמ דחא רמאיו : לארשי ךלמ לא

 1ס

11 

12 

 ךלמל דיגי לארשיב רשא איבנה עשילא יכ ךלמה
 : ךבכשמ רדחב רבדת רשא זכירבדה תא לארשי
 דגיו והחקאו חלשאו אוה חכיא וארו וכל רמאיו
 בכרו זכיסופ המש חלשיו ! ןתדב הנה רמאל ול
 םשכשיו + ריעה לע ופקיו הליל ואביו דבכ ליחו
 בבוס ליח הנהו אציו סכוקל שכיהלאה שיא תרשמ
 קדהא וילא ורענ רמאיו בכרו סופו ריעה תרא
 זכיבר יכ ארית לא רמאיו : השענ קדכיא ינדא
 רמאיו עשילא ללפתיו ! שפתוא רשאמ ונחא רשא
 תא הוהי חקפיו האריו ויניע תא אנ חקפ ;רוהי
 בכרו פכיפופ תגלמ רהה קדנהו אריו רענה יניע

13 
14 
15 

16 

7 

 7 ה 8 ]₪ ₪

 8. היה ,ז,14%. - לא 1%-- תא 1ו2 174,953 קתמס 90.
 ינולפ קס,ף3,96,102,112,150.155,158,152,240 220.

 257: 200 4- ינומלא 3: 102, 112, 155, 158, 182, 187, 6
 251: 257: 204 יתונחת 89, ו 5

 176, 226, 253 -- ינתחת 145 -- יתניכת קזנומס 9.
 9. םכיהלא 154.  רבעמ רמשה רמאל --לא 30.  רובעמ םכוקמה
 ₪ 150. | רובעמ 70, 93:112 םפוקמה -= םכוקמה לא 22%
 -- םכוקמה תא 21,112,115.145: 52 160, 180, 182, 198, 6%
 240, 250, 271 3, % 601 -- תוגש. 800. תא 262. | הזה ,%
 180 -- 215 8ף. | םביתחנ -- * ,, 149 -- םביתוחנ םכיהלאה 6.
 1. םכוקמה , 174. | רמא , 156 --רמא לא סב. שיא , 46.

 הריהזהו -- *. 70, 115: 253, 257, 260, 264 -- ריהזהו 2
 ןריהזהו 80,112, 246, 250, 251, 650 'ק, 664- דמשנו 5.
 םבש , 96. אל - אלו 2%7,260. | םכיתש קוומוס םכינש 2.

 גז. ךלמ 1"-- ךלמה 2. = רמאיו ,180. = םבהילא ,06--'
7 .176 110,190 ,128 42 101 ,93 ;80 .82 ,2 
 202, 210, 224, 22, 251: 257, 0% 2000 אלה ול סקס
2 ,158,174,182 1544 ,150 ,128 2 99 :93 ,80 ,82 

 252: 257: 0. ו מ . 9% קזותס 99: 29.
 ינלשמ -- מ , לס, 240. | ךלמ 5-

 - 12. ינדא או [גק.14: 140. אל 4, 30, 89, 1%
4 ,240 ,220 52 ,224 ,182,187 ,178 ,176 2 108,172 

 עשילא -- ע , 115. = לארשיב -- ןורמשב 182, תטמס 6
 םבירבדה , 2 ירדחב 1.

 14. אוה הכיא , 96. = הכיא -- אופיא 264 -- הפיא
 168, 253, ךסס -- וכיא 187, 659 'ק -- כ 0. 280 82 -- אופא 7.
 אאוה 130 -- אוחו 240. | החלשאו 196. | דנו 112. | רמאל ,

 70. ןתודב 23, 6, 112, 154, 158, 221, 7:
 14. דבכ ,24.

 178,182,187, 246, 249, 253, 257,260 קצגתוס 168 ; 106 4.
 1%. םםכשיו -- קי 96 -- םכ [טק.,45. 130. = אציו 220

 בבס 20, 96, 174,195: 249, 263, 271, 279, 1% 200.
 הר בפרו 5. ורמאיו 96.  הכיא ינדא ,\ 174. = ינדא , 224

 תכיא \ 1.
 16. רשא , 4. םכתא 1, 2, 30, 70, 82, 93: 96 09

-0 :257 ,253 ,182,187 ,154,158 
 נק. הנהו ז" 90.19 --וינהאו 252: האריו -- ה ; 0
 הורה יספ- = חקפיו \ 182.- ינע --ינ טק. 85 3 -- ןינע
 182. | בכרו קת. 40 זֶקָב. - שיא ף1,112.  ז-ררביבס טק.
 | 1%% -- תוביבס 2, 3, 21, 70, 85+ +1, 176,

 224, 224, 220,240, 27, 260, 204, 270 ; ץונזחס 0.
 18. ודריו -- ודריו רו 158. = ללפתיו --') 253 -- ?פתיו 0.
 רמאיו הוהי לא -- רמאיו הוהי לא רמאיו 96. = ךה -- ךה הוהי 7%
 260 -- ךא !סעוש ב. | הזה -- רשא הזה 174. =םירונפב 168
 -- םכיריונסב 93: 96 7% 260, םבורונפב  ככי)

 ,77 םבכיו קנווס הביו 150 -- כ') טק. ג 0

 תרא



0.1. 

 זכירעש זכיתאסו קשב תלפ האס רחמ זרעכ
 ףלמל רשא שילשה ןעיו :  ןורמש רעשב לקשב 2

 הוהי חנה רמאיו סכיהלאה שיא תא ודי לע ןעשנ
 רפאיו הזה רבדה היהיה זכימשב תרוברא קדשע =

 העבראו ! לכאת אל ששמו ךיניעב האר הכנה
 שיא ורמאיו רעשה חתפ שיערצמ ויה םשכישנא

 שא :וגתמ דע הפ םכיבשי ונחנא המ והער לא 4
 זכאו שש ונתמו ריעב בערהו ריעה אובנ ונרמא

 הנחמ לא חדלפנו וכל קדתעו ונתמו קדפ ונבשי =
 ומקיו ונתמו ונתימי שכאו היחנ וניחי שא שרא 5

 הנחמ הצק דע ואביו שרא הנחמ לא אובל ףשנב
 תא עימשה ינדאו : שיא שמש ןיא קרנהו שרא 6

 'רודג ליח לוק סופ לוקו בכר רוק שרא הנחמ

 לארשי ךלמ ונילע רכש הנה ויחא לא שיא ורמאיו
 ! ונילע אובל םכירצמ יכלמ תאו שיתחה יכלמ תא

 תראו םכהילהא תרא ובזעיו 'ףשנב וסונוו ומוקו 7
 ופניו איה רשאכ הנחמה םכהירמח תאו םכהיסוס

 זרצק דע הלאה םכיערצמה ואביו :! םשפנ לא 8

 ואשיו ותשיו ולכאיו דחא להא לא ואביו הנחמה

 0( 64 1 חם ₪

 28 קרמ ךלמה הל רמאיו ! בקיה ןמ וא ןרגה ןמה
 ךנב תא ינת ילא הרמא תאזה השאה רמאתו ךל
 20 תא לשבנו :רחמ לכאנ ינב תאו םכויה ונלכאנו
 תא ינת רחאה וכויב קדילא רמאו :והלכאנו ינב
 40 ךלמה עמשכ יהיו : הנב תא אבחתו ונלכאנו ךנב
 רבע תצוהו וידגב תרא ערקיו קדשאה ירבד תרא
 ! תיבמ ורשב לע קשה הנהו שכעה אריו המחה לע
 41 דמעי פא ףסוי הכו םכיהלא יל השעי הכ רמאיו
 32 בשי עשילאו : םויה וילע טפש ןב עשילא שאר
 וינפלמ שיא זחלשיו ותא סכיבשי םכינקזהו ותיבב
 קכינקזה לא רמא אוחו וילא ךאלמה אבי שרטב

 תרא ריפהל קדזה חצרמה ןב חלש יב טכתיארה
 עכתצחלו תרלדה ורגפ ךאלמה תובכ ואר ושאר
 43 ונדוע :וירחא וינדא ילגר לוק אולה תלדב ותא
 הנה רמאיו וילא דרי ךאלמה הנהו שכמע רבדמ

 ! דוע הוהיל ליחוא המ הוה' תאמ הערה תאז

 6 ה ₪ י

 1 קדוהי רמא הכ קדוהי רבד ועמש עשילא רמאיו

 לב תזא תם 10 א 4.

 4. םכא 1" 282 -- םבאו 15,177, 244 -- !1ק. ג 2

 אבנ 1, 4, 20, 60, 70, 92: 95; 107, 108, 100, 2 חה

,240 ,224 :195 87 ,,,+ + 

 246, 271, 251: 257, 2004. ריעהו 6. רעב ו

 ונתמו - - - םבש ,\ 100,182, =כש זז. הפ , 187 -

 ופ קזותס 99. | וכל 182. | םכרא , 70 -- םבראמ 11% -- םכרא

 ינויחי קס, 93, 112, 150, 1%4 -- ונייח*

 96 -- ונויחי 5 19,60, 76, 95,107, 109, 1 151,170,1,12%דֶל

 244: 257: 294: 355: 384. - היחנו 70, 95,150. - ונותימי 6

 107,112,125,1%4, 177, 244, 2%7, 384 -- ונתמי 1. ונתמו --

 תומנ 76.

 5. ומוקיו 03: 96, 109 1, 6 154, 6%

 170,177,178,180, 244,253,257,260. אבל 4,100, 30, 76 7

80 4,,,, ,16 ,96 :95 

7 :253 ,1 ,246 .244 ,224 ,187 ,182 ,170 ,158 ,154 ,50 1 

 264. לא -- דע 198. | םכרא - - - ואביו , 1, 80 6

 181, 4 ואביו -- אביו 109, 187 -- ואביו הנהו 173 -- ואוביו

 םכרא 4
 4% ןיא ; 5. םבש -- רש 4. שיא קוננס ןיא 4.

 םבש שיא < =.
 6. ינדאו -- הוהיו 3, 19, 17, ,,,,,,ָ,,6

 244: 249, 359 7 'נראו הוהיו 158. | תרא :7-- לא 600

 100, 223, 294, 194, 666. | לוק -- לכ 80 -- לק 111. | לוקו --

 לוק 1, 2, 7; 19, 21, 0% 60, 0. 99, 100, 01, ,,7

202 ,1% ,182,191 ,174,175,178 ,172 ,155,160 ,145,154 :110 

5% ,281 ,282 ,271 ,270 ,264 ,263 ,260 ,27 .242,253 ,227 :225 

 3סס 1, 184, 601, 602, 664: קחותס 128,176,12%, 249 -- לוקא

 82 -- לקו - לוק 2%-- לוקו 18, 70, 76. 96 1 2

 177, 182, 191, 224, 242, 240, 204. לח , 80. | לוד 74.
 רמאיו 109. | ויחא לא שיא , 202. | שיא לא ₪ 187. | ויחא -
 והער 89, 3, 107, 109, 136, 145: 150, 155, 191, 223, 224 תג

 246 וגז. 076 384 -- ויחא והער 151.  ונילע , 257. | תא 2"

 קזומס לא ףָג. | יכלמ 1% 96 -- לארשי יכלמ 109. | יכלמ 2"
 גסו. אבל 4, 30, 70, 80, 03: 05; 96, 107,108, 100, 113, 1140
244 42 ,187 ,181 ,180 ,115,12%,136,150,151,154,158,170 

4 ,260 ,257 ,252 ,21 ,246 

 7. ומקיו 1, 4, 18,70, 76, 80, 83. 80, 03, 95, 7

2 ,223 ,106 ,182 ,128,116,150,151,155,170,173,176 ,125 

 226, 227, 244, 2%2, 267, 260 וסניו 1, 4, 18, 0, 76, 0

 80, 3, 106, 10, , 87,,,+,,+, 

 196, 226, 227, 244: 194--, 181. | והבועיו 14%. | םכהיהלא < 6
 294. | םכהיפופ תאו םפהירמח ₪ 0)1:. | תאו 4

 םכהירומה 30, 93: 95, 100 100, 112, 116,126, 180,181: 52, 2

 257: 260 הנחמה , 96, 112 + איה רשאכ

 איה -- אוה 18, %0, 60, 76, 80, 80, 93, )5, 107, 109, 2

,221 ,187 ,182 ,177 ,174 ,172 ,136,145,140,150,151,154 

 244,260, 251, 257,271, 277. 284, 286, 288, 204, 184; קזנתוס 2

 158: !סחז6 4. | וסוני ף0,110,112ְ6,10,ז155,174,181,2%

 לא -= לע 70, 80, 190, 2%7 -- תא 74. |

 - הנחמ הצק דע ואביו 7.

 .גנז. דע -- לא 198, קוומס 70 -- טק.

 292, 284 -- ךעישי 4. הוהי , 6. ןרוגה 93, 90. 112

 174. 224. 13 200, 204: קנמס 4

 28. ךלמה -- ךלמל 182. = תאזה , זֶלָב.- | ילא -- ילא יל 6
 הרמא עומס ירמא 128. ינת -- אנ ינת 250 -- ונת 6.

 ךינב 9. ונלכאנו -- א , זזף. | ינב קזנמס ךנב 96. .רחמל
 29. תררא 1" 168 -- 8 4. ינב -- לארשי ינב 7.

 ונלכאנו - - (6) - - רמאו | 180. | והלכאנו -- םכלכאנו קנס 5
 --< ונלכאנו 895, 3 קזותוס 4 רמואו 4 רחאה

 דחאה 145 : קזנמס 89, 4 ונלכאנו -- והלכאנו 182, 225 :
 +ס66 1. איבהתו 70, 85, 8, 112, 113, 140, 150, 172, 224,

 253: 257: 0% 264 -- היבחתו

 40. עומשכ 283. | תא ז".70,145. רבע \ 202 -- רבוע 1,

 93, 112, 224, 0. המוחה 1, 4, 21, 70, 03,112, +, 2

 174, 176, 224, 240, 253 : קצ1תס 4.
 41. ףיסוי 1, 2, 21, 23, 10, 82, 5%: 89 2 94.96, 99, 2

 גוג,114,115,150, 154,155, 174: 176, 182, 105, 210, 224,

 226, 228, 240: 263, 271, 282, 28, 284,286 ; קצותס 128,168 --
 ףיסי 3, 144: 172, 180, 187, 260, 271 \. דומעי 1:1:

 וילע , 93-
 42. בשוי 3, 89: 96, 99 112, 114, 195, 240, 240, 251, 260

 281.  םביבשוי 96,112. | אובי 102,172, 2: וילא ;, +.

 םכינוקה < 70. = םביתיארה 182. | חלש --ילא חלש 2.
 ישאר ,182. | ךאלמה אבכ ואר , 176.  אובכ 64

 -- אבב קממס 158. - ורגיס 158. - תלדה תא 44.
 ותא 2%-- !תוא 112 -- וינפל 4. אלה 1, 2: 4: 21 10: 70

14 ;240 ,224 ,210 ,180 ,176 ,+ ,112 ,96 

 257, 260, 264, 282 -- הנה ג. | לוק -- , 2952 -- לכ 6.

 וילגר 4
 23. ונדע 174:,1,113,115, 226, 240: 249,252. | דר" 13

 112,114. 155: 174, 182 הנה \ 3. המו

 דוע - - (8) - - רמאיו ,

 1. הוהי רמא הכ , 4. רחהמ תרעב ,180. | האס קזותוס

 תאס 11% -- האס היהי 89. | םםיתסו 1: םבירועש 1:
 .4 200 ,297 ,253 ,251 ,246 ,240 ,168 ,140 ,112 | ןורמוש 6

7 
 . ךלמל -- ךלמה 70, 140, 174, 224, 2%7, 260, 288, 650 2 ;
 קזגותס 3%5 : (ס06 2. רא ,96. הלאה 12%. | רמאו ו,

 176,202. | הנה ,96. | השוע 112,125, 2%1, 257,260 4.

 ז-רוברא - ו \ 50, 128,172 -- תובורא 6,112,150, 158, 257 --
 [רבורא 54- םבימשה 4 רבדכ 158,228 ; תטמס

 הכנה -- ךיה 60, 89, 93; 99, 108, 150, 176, 202, 240, 251, 0:

 !סע6 224: תטמס 113 -- הכנהו קנס 3. - האר 9 70 --האור
 ו 7

 3. העבראו 406 םםיעבראו 176. | םביערוצמ 4, 21, 30, 50, 29
09 ,,,,,,ָ, 10,110 ,108 ,107 ;96 :95 :92 

.4 ,257 ,263 ,246 ,244 ,224 ,106 ,177,181,197 14 1 

 התפ -- חתפ ויה 174. | לא ,112. | םםיבשוי 95, 6 2
 113,181 4 הפ ,+זנ- דע 4 ונתמו
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 וכיפופ בכר ינש וחקיו : קדארנו החלשנו ומת 4
 ;וארו וכל רמאל םרא הנחמ ירחא ךלמה חלשיו

 האלמ ךרדה לכ הנהו ןדריה דע שכהירחא וכליו 5

 ובשיו סכזפחהב שכרא וכילשה רשא םכילכו סכידגב
 תרא וזבוו םשפסעה פצציו  !ךלמל ודגוו םיכאלמה 6

 זכיתאפו לקשב זרלפ קדאס יהיו שכרא קדנחמ

 תא דיקפה ךלמהו : הוהי רבדכ לקשב זםירעש ג7

 והסמריו רעשה *לע ודי לע ןעשנ רשא שילשה

 רשא סכיהלאה שיא רבד רשאכ תמיו רעשב שעה

 זכיהלאה שיא רבדכ יהיו :וילא ךלמה תדרב רבד 8

 קראפו ילקשב פכירעש םכיתאס רמאל ךלמה לא

 ןעיו :ןורמש רעשב רחמ תעכ היהי לקשב תלס גט

 קדוהי זדנהו רמאיו שיהלאה שיא זרא שילשה

 רמאיו הזה רבדכ היהיה םכימשב זרוברא קרשע

 ןכ ול יהיו : לכאת אל םכשמו ךיניעב האר ךנה 0

 : תרמיו רעשב זשכעה ותא וסמריו

 560 10 א 2.

 הב 1% 06 םבב 128 -- , 4. םכנה 1%-- םכנהו 8

 206,244. לבכ 1*--לכב 2, 3: 95, 106, 107, 6, 145 ו

 172174 178, 195. 206, 232, 240, 356. 489, 569.  ןומהה --ןומה
100 (% ,107 ,106 ,96 5 :03 .80 ,80 ,76 ,70 ,30 ,21 ,2 ,1 

72 170 ,154 ,150 00 ,,,, 1 

.248,251 ,244 ,226,212 ,224 ,206 ,177,181,196 ,174:175:176 

0 ,184 259 355 .356 .355 ,390 ,301 ,296 ,4,204 271 ,264 253 
 526: 569; 659, 664. | רשא לארשי ןומה לככ םכנה הב וראשנ

 א 1 80, 93, 96, 106, 100 145, 140, 160, 206. 6, 232,

5% ,569 :544 ,536 :526 ,507 ,490 :480 :401 :355 335 :337 .409 
 586, 586, 592: 593, 596; 598, 607, 610, 641 -- תסמ קטמ 8. 1
 ומת - - - - - הב -- ומת ב 348. הב 2"--=כש 177.  םכנה 2"

 -- םכנהו 70, 150, 177, 244, 184. | לכב 2%-- לכב 2 6, 107

 130,158,172,174:178,195, 249 : קווותס 99,244.  "ןומה , 0
 -- ןומהה 180 -- לובג 0. לארשי 2"-- לארשי יד 10 5

 לארשי - - םכוה , 488. | לארשי 2" -- (12) -- ךשא 1%-- רשא

 ןומה לכב םכנה לארשי ןומה לכב םכנה הב וראשנ רשא הב וראשנ

 לארשי 4. = ומת -- ולת 80 -- ומת וראשנ :%1. | הארנו 16.
 14. ירחא --ירחא םבהירחא 10פ- 4 רמאל , 115,180. | וארו ובל

 107 -- טק, ג" 0, ואר 4.

 18. לכ -- לּכְב 95. | םםילכ 196. | םכזפחהב -- ה 8 0

70 ,11,112 ,110 ,100 % ,107 ,106 ,95 :80 ,80 ,76 ,70 ,60 

4 .196 78[7 ,125,161 

 227, 240, 244, 240, 251, 252, 271 /\, 282, 184, 69 כ ; (ס6 8
 -- ז קממס י 99. | ובשוו -- ובשיו סונל 23 -- ובושו 6

 106,112, 114, 125, 224, 244, 246, 23, 2%7, 260 -- ואביו 17.

 ודינו 2, 3, 19, 21, 23, 30, 50, 60, 76, 80, 82, 80, 3; 95; 6, 9%

 סו 5, 4%6 0

 151,154: 155, 158, 1689, 7655 187, פס

; 384 ,264 2602 ,257 ;249 ,244 ,227 ,225% ,224 ,196,198 

 תזומוס )4: [ס0ז:6 139, 1.

 16. םכעה אציו 555 2%7. | )אציו 150.  םכעה , 1 --םבעה םםכרא

 70, 93. וזוביו 96, 106, 1ף0, 151, 224, 1. כרא , 4.

 תלופ 96,284. לקשב םכירעש םכיתאסו , 1%1. | םכיתאסו ---
 אסו טק. 8. 128 -- א (טק. 4 4 םכירועש 79 5 6

 1ס,150,112,125%, 154,158, 174, 240,244, 0 251,394; קזותוס

 7 רבדב 257 -- רבדה +

 17. לע 2"-- לע א 96 -- לעו 94. | והסמריו - ה,

 והופמריו 50, 99, 106,154,181. | תומיו 12%. | רבד -- שיא 4

 רשא 2*--רשאכ 150. רבד רשא , 202,23,93,9%. ךלמה , 0.
 18. םכיתאס -- א , 102 -- א (טק.זג" םכירועש 93.

 זו150,174,175,181,2,12%, 240, 244, 253, 2%7, 384; קזוווס

 לקשב תלס האסו ,2%2. | תלס -- תלוס 283 -- ל קזותס ק 8.
 תעכ -- תעב 4. ןרמש 154 -- ןורמוש . 

 19. תא שילשה , 177. .תא-- לא 96. הנה 5 ו
 227 ; קעותוס 2. השוע 4 [-רברא 80, 174, 224 --

 תובורא 96, 112, 287 --- תבורא ף3,1%4. | ששימשה 91. | היהיה

 רברכ --רבדכ תברא השע הוהיה 80. | היהיה -- היה ז50 -ה ו"

 טק.זג. 6. | רבדה ג, 4, 23, 30, 50, 70, 8ָ,ףב,101,106,12()

 צ 45 154 158, 1 72, 182, 187, 226. 60 204, 1

 ףסס ; (סזז6 82,96, 9, ,, ךנה -- כנה

 האור ף3,112,12%,וק4 ךינעב 0.

 20, ןל -- אל 80. ותוא :72, שכעה ,וָנס. תומיו

 (0 ג. 1. זז. א תם.

 ואביו ובשיו ונמטיו וכליו סכידגבו בהזו ףסכ שכשמ
 9 ורמאיו : ונמטיו וכליו שכשמ ואשיו רחא להא לא
 קרזה כויה שכישע ונחנא ןכ אל והער לא שיא
 רוא דע וניכחו שכישחמ ונחנאו אוה הרשב םוי
 תיב הדיגנו האבנו וכל התעו ןווע ונאצמו רקבה
 זס לכהל ודיגיו ריעה רעש לא וארקיו ואביו : ךלמה
 שיא פכש ןיא הנהו שרא הנחמ לא ונאב רמאל

 רוסא רומחהו רופא סופה שא יכ וכדא רוקו
 11 ודיגיו שכירעשה תצרקיו ! קדמה רשאכ םכילהאו
 12 רמאיו קדליל ךלמה םכקיו + המינפ ךלמה ריב
 ונל ושע רשא תרא זםככל אנ הדיגא וידבע ללא
 קדנחמה ןמ ואציו ונחנא פכיבער יכ ועדי שרא
 שכשפתנו ריעה ןמ ואצי יכ רמאל הדשהב הבחהל
 13 רמאיו וידבעמ דחא ןעיו !אבנ ריעה לאו םייח
 רשא טכיראשנה םכיסוסה ןמ קדשמח תצננ וחקיו
 רשא ילארשי ןומהה 'לככ שנה זרב :וראשנ
 רשא ילארשי ןומה לככ םשנה קרב וראשנ

 צב ₪ 2

 8. שכיערוצמה 3: 30, 93: 95: 96, 107, 108, 10 2 5
 136, 150, 151, 0 181,106, 210, 244, 2532: 7: 200 ; קעוזתס

 14 ואביו 2"-- ואוביו 283 -- דע ואביו - להא ,, 07.
 רחהא , 7. ותשיו ולכאיו , 6. ונמטיו - - - - - ואשיו ,

 210. ונמזיו וכליו , 4. ואשיו 1%-- ש טק. 4 4
 םבשמ -- (זס) - - ףסכ 96. | לא -- -- םכידגבו -- היחה רשא
 לא ובשיו ונימטיו ואביו עשילא ץס. | ובשיו ואביו < 168. | ונימטיו
12,,,, ,107 ,106 ,95 ,93 ;85 ,82 ,76 ,50 ,21 :2,109 ,1 
 1ו2,12ף,150,161,170,174,177,181,196, 221, 244,251; +
 202, 294: 384: קנותס 10,128. | ובשיו ; 240 -- ובושו 2%
 115,158. 177, 223: 224, 244, 246, 250, 251,257, 260. ואביו 00
 -- ואובו 283. - להא , 340,108. | רחא -- דחא 2
 קתתס 80,1%8. | םכשמ -- םכידגבו בהזו ףפכ םכשמ 107 -- \
 וו | רבוזמי) 2, 3: 10. 21 20, 50: 70, 76, 82: 93: 95, 72

 108,100, ,108 ,190 7 1 ,+, 

 223,244, 21, 252, 257, 292, 204: 394. | ונמטיו -- (7) - - ובשיו
 כד 1.

 8 ף- שיא , 187. | וחער -- והער ויחא 80. = ונחנא -- וחנא 7.
 שבישוע 112, 125: 7. םבויה -- םבויה הפ 240 -- םכלהו 0
 154 7.509 הזה ; 4- בול \ 05- הרושב 1, 2, 32 4, 4
2 100,110 ,108 :7 96 ,95 ,93 ,8% .80 ,70 ,60 ,50 

ְַ9ֶ ,+ 
4 ,252 ,249 ,244 ,240 ,220 ,227 ,226 ,22% ,192,187,196,224 

 257: 294%: 284- וה ; 202. | םפישחמ ונחנאו \ 23. = וניביחו
 0. | רוא ב ז9- ןוע 1, 2, 4, 50, 60, 70, 76, 80, 82, 89. 2
2 ,,,,,,,, ,108 .99.7 .90 :95 
0 ,227 ,226 59 ,210,224 ,196 ,182 ,178 ,177 ,176 174 

 244, 252, 253: 260, 264, 184, 664 -- ) 2" קווומס ן 3 -- טק,
 139. | האובנו 1, 3,10: 21: 0% 60, 70, 76, 93, 90, 99, 1065 0
0 ,182,196 ,181 ,174,175,180 :151,155 ,112,126,136:150 

 224,244, 252,253, 283,294,384. - הדגנו 4.
 10. ודיגיו ואביו :00- | לא 1.96.  רעוש 74

 ריעה ,182.  ודניו 286 -- דגי) ₪. םכהל , 199 -- ול
 הגה 1ף0. | םכדא -- םכרא 14%.  %םכא 175. | רופא רומחו ,
 161. | רמההו 70, 95, 99, 108 --ה ,\ 244. רופא 2"-- רופאו

 :ף0. | םכילהואו 104
 זז. וארקיו 4, 96, 10 150, 174, 177, 196, 224, 24

 םכירעושה 3,70,109,112,174,257.  ךלמה תיב -- ךלמל 5%.
 12. םכקיו -- םכקוו 150. = הליל ;202. | רמאיו -- ךלמה רמאיו

 226. | אנ ,111,224. | תא ,17ו,ז77,187.  רשא ש זז
 ונל ,פ3-  םכרא , 257. | ועדי , 240. = םביביער 70,196, 923, 544.

 אבחהל 1, 18, 10, 10, 60, 70, 80, 89 9 1?
 10, ן11,112,126,136, 149,150, 7% 1%

 182,106, 244, 2%1, 257, 260 ; נמס 4 הרשהב -- בם
 146 -- הרשב 2. 4,190, 50, 70, 76, 82, 50: 93: 959 96, 106,107
 וס 8,101 2, +,

:359 ,282 ,2 271 ,251 ,249 ,244 ,224 ,106 ,181,182 ,177 
 639'ק: לס 128 -- הדש 80. | רמאל , 174. | ריעה -- יל ריעה
 161.  םכשפתנ קס. | אובנ זו 2, 3, 19, 21, 0% 60, 76, 9%
1 ,249 ,220 52 .174,175,181,182,196 ,111,150,15%4,159 

 קזומוס 82 ; 10ע66 4.
 13. וחקיו --י . 70 אנ -- ונל אנ 384. | השמח --דחא 7
 קווחס לס -- השמח דחא 30. | ןמ \ 93,109,111. ביסוס ג.
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 שמ קשמה בוט לכו .ודיב החנמ קיו ותארקל
 ןב ךנב רמאיו :וינפל דמעיו תנביו "למג .םכיעברא
 ילחמ היחאה רמאל ךילא ינחלש שכרא ךלמ דדח

 היחת היח אל רמא ךל עשילא וילא רמאיו ! הז 10

 וינפ תרא דמעיו : קרומי זרומ יכ הוהי ינארהו זז
 לאזח רמאיו : שיהלאה שיא ךביו שב דע םכשיו 2

 רשא זרא יתעדי יכ רמאיו קדכב ינדא עודמ
 שאב חלשת םשהירצבמ הער לארשי ינבל השעת

 שכהיתרהו שטרת םכהיללעו גרהת ברחב םהירחבו
 יכ בלכה ךדבע המ יכ לאהזח רמאיו : עקבת 3

 ינארה עשילא רמאיו קרזה 'רודגה רבדה זרשעי
 עשילא תאמ ךליו + שםרא לע ךלמ ךתא ;דוהי 4

 עשילא ךל רמא המ ול רמאיו וינדא רא תצביו
 חקיו תררחממ יהיו = :'היחת היח יל רמא רמאיו 5

 ךלמיו תמיו וינפ לע שרפיו םשכימב לבטיו רבכמה
 ןב וכרויל שמח תנשבו : ויתחת לאהזח 6

 ךלמ הרדוהי ךלמ טפשוהיו ירארשי ךלמ באחא
 עכישלש ןב :זרדוהי ךלמ טפשוהי ןב שכרוהי זל

 ךלמ קדנש קרנמשו וכלמב ץדיה קדנש םיתשו
 ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו : שלשוריב 8

 שעיו השאל ול התיה באחא תב יכ באחא תיב

 6 0.1 א. אז

 1 ץדנב זרא היחה רשא השאה ללא רבד עשילאו
 יכ ירוגה רשאב ירוגו ךתיבו יתא יכלו ימוק רמאל
 ! סכינש עבש ץראה לא אב זסגו בערל הוהי ארק
 2 ךלתו זשכיהלאה שיא רבדכ שעתו השאה םכקתו
 ! סכינש עבש סכיתשלפ ץראב רגתו קדתיבו איה
 1 ץראמ קרשאה בשתו םינש עבש קרצקמ יהיו
 לאו התיב לא ךלמה לא קעצל אצתו םיתשלפ
 4 זכיהלאה שיא רענ יזחג לא רבדמ ךלמהו :! הדש

 השע רשא תולדגה לכ תא יל אנ הרפס רמאל
 5 היחה רשא תא ךלמל .רפסמ אוה יהיו + עשילא
 הנב תא היחה רשא קרשאה קדנהו תרמה זרא
 יזחג רמאיו הדש לעו התיב לע ךלמה לא תקעצ
 קריחה רשא קרגב הזו השאה תאז ךלמה ינדא
 6 הל ןתיו ול רפסתו השאל ךלמה לאשיו : עשילא
 הל רשא לכ תא בישה רמאל דחא סירס ךלמה
 ץראה תא הבזע .םוימ הדשה תאובת לכ זראו.

 7 רדה ןבו קשמד עשילא אביו התשע דעו
 ספיהלאה שיא אב רמאל ול דגיו הלח םכרא ךלמ
 8 ךדיב חק לאהוה לא ךלמה רמאות ש
 תא תשרדו סכהלאה שיא תרארקל ךלו קרחנמ
 9 לאזח ךליו : הז ילחמ היחאה רמאל ותואמ הוהי

 יש ית 1 ₪ יזע 5.6 לי יס אופ

 253: 270 271 2: 375: 659 'ק : תטמס 4.

 10706 4. היחת -- היחי 210, 253, 175 :- קזנתתס 250 --- קתונס

 היהת ץס. < ינארהו -- ה טק. עג.,102. .  הרךמ 21. רומו
 תרומת ג 50 ..220 יד5

 זז. תא -- לע 253: 257,260, 264. | םכשיו , 195,224. . שוב

,+ -, :93 :70 ,23 21 :1 
+ 271 ,204 ,260 ,2%7 ;253 ,21 ,246 ,240 ,210 ,187 ,182 

 ךביו ,, 79. 17+ ו |
 12. לאהזח 96, 99, 114; 174, 224, 228, 260, 264, 271 4 ₪ תטחס

 202 -- לא הזח 70,158. - ינודא 182. | הכב קותס היה קס -
 הכוב 4 הער -- (6) -- יכ -- תא השעת רשת שיאה יזחג

 79. .יתעדי --יתעדי עדי 89. | תא ץצותגס מ זֶדָב- א. רשא ,

 השעת -- ש , 118. | םבהירוחבו 1, 23:,4: 70: 82; 93: 945
 112, 1ז4,150, 157: 155.1598,168,172,180) 1820 |42 214

 תבהיללועבו 94

--108 2 -- 2%3,2%7 ,240 ,240 ,224 ,155,168 ,154 ,112,150 

 םכהיללועבו 197. | שטרת קצופוס שיטרת ףֶפ. = םכהיתורהו 0
2 ,240,246 ,224 ,210 ,70,101,112,114,150,154,155,187 ,30 

 253: 257, 260, 204, 664 ; קזנתוס 13 -- םבהיתוירהו 6.

 13. לאהזח -- ה ה 13/42 82 895 925 94, 112, 115,160

 178,182, 226, 264, 282, 284, 288, 601, 602 -- לא הוח 78

 היח --ויח 8 גז

 ד רבדה תא 6 הזה \, 4. ךתא , 93 --

 ךתוא 961 12. 179: 25 20% ."ילע3 לב
 14. עשילא תאמ ךליו ,182. = תאמ --ךלמ 158. | רמאיו ---- ול

 א 30.  ול,182.- רמא ז" 93 -- השע קזומס 0.
 96.  .רמאיו 2"--.ול רמאיו 4.

 היחת -- היחי .4

 1%. רבכמה תא 1,14%ף8,180 -- ראבכמה ספ, 174. - לוכטיו
 160. | תומיו ז12,28ָג. | ךלמיו -- ךלמיו רלמ ףפ -- ךולמיו 7
 260,264. | לאהוח טק. 186 128 -- ה , 1, 2, 10, 82, 99, 2

 עשילא %
 ויח 82, 154, 160 : קזנננגס 4

 116,150.168,182,187,198,226, 2%7 -- לא הזח 178. . ויתחת

 ג. 734 71.

 16. ךלמ טפשוהיו לארשי , 11%. | לארשי -- םכרוהי 7.
 ךלמ - - (6) - - טפשוהיו , 128. | טפשוהיו -- טפשוהי ןב 71.
 חדוהי ךלמ טפשוהיו , 30,253.  הדוהי ךלמ ,187.  הדוהי ---- ךלמ
 1. .םברוהי ךלמ 90. | .םכרוי 656.- - ןב 2", 187.\ ,טםטפשוהו

 94. הדוהי -- הדוהי לארשי
 17. הנש - - היה , 187. | הנומשו 172, 28 ; 1016 3 -- םכיתשו

 144 הנש 2%-- םכינש 30, 8, 115, 150, 154, 176, 246. 9

 250, 2%1, 2%23, 260, 270, 66)'ק ; קזנמס ף0,114,128 --ה טק.

 148. 82, 99 -- רשע 224. | םכלשוריב קזוס שכש םכלשוריב 3

 -- םכילשוריב 6.
 18. רשאכ -- כ ושע , 24.

 (טק.ע4. 4 באחא 2"-- באהאא 4.

 שעיו -- ול שעיו 1-

 תב -- תיב 145 -- ת

 התיה -- ת , 6-

 | 297; 200, 263, 264, 664 ; קזותוס 2.

 1. רבד -- רמא ז76. | יכלו -- ו 30,94,176.  יתא --י
 א, 10, 70, 91,112,128, 150, 171, 174,176, 182, 108, 249, 12

 2%2, 253: 257, 260, 264, 271 4, 659 כ -- ית טק. ג 0.
 רשאב --רשאכ 4: 1סתו6 80; 106 ע 03.  עבש --ב קנס 1 0.
 2. 0. , 96, 224 -- 28 30. | שעתו , ף- | איה -- אוה 2.

 םכינש עבש \) 4 עבש -- ב .קזותגס 1 4

 3- הצקמ -- ץקמ 154 -- צקמ 175. | .עבש -- שלש 75 918.
 שבינש -- םביהלאה ץראמ :םכינש טק. 186 187. | .בשתו ,74.

 ץראמ -- הדשמ 253. קועצל 7ס, 226, 254, 2%7, 264 -- קעול
 224 קתותס 4 -- עצ [80.14 102. לא 2"-- לאו 5

 לאו םטמ6 לעו 2-

 4. *וזדיב 89, 112, 1550 176, 202, 252, 270, 286, 664; קצנתוס 2

 94 שיא - שיא לא 1975 לבי ייפסנ פק 202 רי להבה
 1 64, 176 -- תולודנה 2, 70 4, 6, 112, 150,174, 187, 224,

 246, 253: 72 260,264 -- תלודגה 158,249 : קעונתנתמס .

 השעא %6-

 5. רפסמ קוגס רבדמ 30.  היחה רשא תא 55 154. תא ג"
 1,128,150 105. רשא :%--לפכ 932 תא 27,923. 0 ---+ תמה
 תא ,197. | תמה -- תמה הנב 174 -- הנב 271 4. השאה ג"

 היחה 2", 70. . ךלמה לא תקעצ קזומס תרא
 ךלמו יזחג קס. | תקעוצ 96,112,210,253. - לא -- תא 4.

 התיב -- השא 96.  הדש לעו ; 70. | הרש -- הנב 96. = יזחיג 2
 82, 80, 112,113,155,176,180, 270 ינדא -- ינדאה לא

 96. | ךלמה 2"-- ךלמה לא רמא לס. | רא -- הז 23. הזו =
 תאו 70.

 6. ךלמה - - - - השאל 28 21. | רפסתו -- רפפיו 96. | הל גל
 קוותוס ל בשה 1, 21, 23, 30, 70, 80, )0, 94, 09, 2

.4 ,260 ,257 ,253 .226 ,108 ,182 ,150 ,174 ,154 ,150 144 29 1 

 לכ 2", 263. - תרואובת 2,112, 139, 240, 22 -- תואבת 1.

 הבזוע 96- התע דעו -- התעו 2. דעו (טְק. 14 168 --ו ,

7905 
 7. קשמד , 182 -- ץשמד 264.  םכרא , 224. | הלוח 6

 224- דגויו 112, 154: 1- רע , 4.

 8. לאהזח -- ה 1, 21, 30, 70 8, 96, 160, 168, 182,187, 6
 -- לא הזח 1ז3,158.178, 252,264. התשרדו 240.  הוהי תא ,
 220. ותאמ 1, 2, 4, 21; 23, 70, 82, 8%, 03, 94, 90, 2, 9

2 ,251 ,240 ,224 ,105 ,182 ,176 ,174 ,172 ,168 ,158 154 ,0 1 

 257, 260, 264,264.  רמאל , 1%4.  היחאה -- א , 154, 252 --

 היחיה קס.  ילוחמ לס, 4
 9. 0 , לאהוה 3, 172, 224, 2535,

 271 /4, 288, 601 ; קזותוס 168 -- לא הזח 70,2ף%2.  החנמ ודיב <

 קזוחס שיאה 0.

 15%. | החנמ ,187. | ודיב -- םביהלאה שיאל ודיב לס. | קשמד ,
 79 -- קשמר 8. | םכילמג 30. | רמאוו , 70. | ךנב , 110 ---

 ךנב הנה ילוחמ 224

 10. וילא -- ול 99.  רמא ךל , 202. רומא 112,150. אל --
 אל ןל 14 -- אול 2, 240 -- ול 1, 160, 224, 246, 249, 12



 ל 6%

 רמאיו סכיאיבנה ינבמ דחאל ארק איבנה עשילאו 1
 ךלו ךדיב קרזה ןמשה ךפ חקו ךינתמ רגח ול

 תצוה! שכש קדארו קדמש זראבו : דעלג קרמר 48
 ויחא ךותמ ותמקהו תאבו ישמנ ןב טפשוהי ןב

 ןמשה ךפ זרחקלו : רדחב רדח ותא תראיבהו 3
 ךיתחשמ הוהי רמא הכ תרמאו ושאר לע תקציו
 אלו קרתסנו תרלדה תרחתפו "לארשי לא ךלמל

 :דעלגי"יתמר .איבנח .רענה, רענה ;ךל'ו.':! הדפחת 4
 ךילא יל-רבד רמאיו שכיבשי ליחה ירש הנהו אביו +

 ךילא .רמאיו ונלכמ ימ לא .תווהי רמאיו רשה
 ושאר לא ןמשה קציו התיבה אבו שקו :רשה 6

 ךיתחשמ "לארשי יהלא הוהי רמא הכ ול רמאיו
 תא התיכהו : לארשי לא קדוהי שפע לא ךלמל 7

 זכיאיבנה ידבע ימד יתמקנו ךינדא באחא זריב
 תיב לכ דבאו ! לבזיא דימ הוהי ידבע לכ ימדו 8

 בוזעו רוצעו ריקב ןיתשמ באחאל יתרכהו באחא

 שכעברי תיבכ באחא תיב תא יתתנו + לארשיב טס
 רבזיא תראו ! היחא ןב אשעב תיבכו טבנ ןב גס

 חתפיו רבק ןיאו "לאערזי קלחב םכיבלכה ולכאי
 רמאיו וינדא ידבע לא אצי אוהיו ! סו תלדה גצ

 רמאיו ךילא הזה עגשמה גב עודמ שכולשה ול
 ! וחיש תראו שיאה תרא םכתעדי שתא םשהילא

 זראזפו תראזכ רמאיו ונל צג דגה רקש ורמאיו 2
 ךלמל ךיתחשמ קדוהי רמא הכ רמאל ילא רמא

 (2 ה. 1. 1 אמ ו

 19 תא תיחשהל הוהי הבא אלו ! הוהי יניעב ערה
 ןל תתל ול רמא רשאכ ודבע דוד ןעמל הדוהי
 20 תחתמ שודא עשפ וימיב : ימיה לכ וינבל רינ
 ור רבעיו : ךלט' שםהילע וכלמיו  קרדוה' די
 הכיו הליל שק אוה יהיו ומע בכרה לכו הריעצ
 סניו בכרה ירש ראו וילא ביבסה םכודא זרא
 22 הדוהי די תחתמ שכודא עשפיו + וילהאל שעה
 24 רתיו : איהה תעב הנבל עשפת זא הזה םפויה דע

 זכיבותכ שה אלה קדשע רשא לכו זכרו ירפד
 24 פכשיו = + קרדוהי יכלמל כימיה ירבד ךפס רע
 דוד ריעב ויתבא שכע רבקיו ויתבא שע שרו
 2% זכיתש תנשב : ויתחת ונב והיזחא ךלמיו
 ךלמ לארשי ךלמ באחא ןב םכרויל הנש הרשע
 ₪6 ;בורשע ןב : קרדוהי ךלמ .שרוהי ןב . והיזחא

 ךלמ תרחא קדנשו וכלמב והיזחא קדנש םכיתשו
 ךלמ ירמע ערב והילתע ומא פכשו םכלשוריב
 27 יניעב ערה שעיו באחא תיב ךרדב ךליו :לארשי
 : אוה באחא קריב ןתח יכ באחא ;ריבכ קדוהי
 29 ילאזח עכע ;רמחלמל באחא ןב שכרו תא ךליו
 ; זכרוי תא זםםימרא וכיו דעלג תמרב טכרא ךלמ
 20 זכיכמה ןמ לאערזיב אפרתהל ךלמה זכרוי בשיו
 ךלמ לאהזח תא ומחלהב המרב םימרא והכי רשא
 תוארל דרי הדוהי ךלמ זכרוהי ןב והיזחאו זכרא
 : אוה הלח יכ לאערויב באחא ןב שרוי תא

 רג תן לם הם ם סי 1

 כ שכה ג

 הלוח 74
 --ןב 74.

 באהא 4

 ןב 6 ןיב 4

 1. םכאיבנה 21,187. רוגה 2,399 ,,798

 182, 224, 240, 253: 257, 260, 264, 270 !סזוס 82.  ךיריב "2

 263, 279, 6. תומר 2, 93: 96 76
 210, 224, 240, 20, 251, 264, 282, 664: קז!תוס ספ ; 10716 82 --

 תמר לא 04.
 2. המש -- םכש 1. | ישמנ ןב קגתוס ישמנה 2. | תאבו ----
 הארו תאבו 115 ---קתותגס 2008 171. | ותמיקהו 2 254-- ותומקהו

 190, 154-- ותומיקהו לס, 112 --יתמקהו קזמנמס 158.  ךאתמ 1.

 תראבהו 1, 21, 22, 10, 70, 82, 80, 93,943 1,

4 ,257 ,253 ,252 ,240 ,224 ,105 ,182 ,176,178 ,168 ,18 ,54 1 

 286 -- ותואיבהו קעננעגס ותוא 1.
 2. ךפ תא 150. ןמש %. לא -- לע 2, 4, 89: 93: 9

,,,,,,,,, ,+ ,99115 ,96 

; 601 ,100 ,)28 ,288 ,2834 ,282 ,271 ,264 ,263 ,260 :257 :252 ,250 

 +0166 ףס ; תטמס 85, התחתפו 4 תסנו 82, 90

 96, 128, 154, 2533 60. הבחת .174, !סזו6 76.

 4. רענה 1,70,96,112,171,174,224."2. תומר ל, 2

240 ,210 ,176 ,174 .158 ,150 ,149 ,112 ,96 :93 

 5. אביו , 99. | ליח גג. | םכיבשו 96,112. | רבד -- רבד
 רתס ולא. | ימ לס. 8 ונלוכמ 150, 2ף1 --ונ (טק. 86. 3.

 6. ןמש 4 לא 1%-- לע 30, 70, 112, 14%, 1509

 180,240 ; קזותס ז ; תטמסס ול , 0. תבע לא , 9.

 לא 2%-- לע 93: 190, 154, 253, 257, 260, 264. | לא 1" , 178--
 יהלא 93 -- לע 1, 80, 150, 154, 224- לארשי , 1.

 7. תיכהו 1,70,91,112,150,154,176,182,22+, 60.
 תא -- לא 96. | באחא קווחס 91 זֶדָּגי | ךינודא 224. | ימד תא

 93; 224, 2ף%0 -- ירבד קמחוס ק0. | םכיאבנה 114 -- םכאיבנה 4

 ידבע -- םכיאיבנה ידבע 6.
 8. לכ תא 224. | באחאל -- ל ,6%-

 9. תא , 96. | תיב -- תיב קיעמ ג. | תיבכ עו 112. | תיבכו
 קזווגס תיבבו 4 ןב 2%-- רב 4

 10. קלחב 6 קלחכ זז. לערז 17ו,1ף98,20ז. רבוק :מ)

 1174 םוניו 1:2, 210 -- [\מ'| 174-

 11. אוהיו -- א , 15. | וינודא 224. | רמאיו 1" -- ורמאיו
 93,90,154,1 55 תו 160, 224, 249, 23, 257, 200, 288,

 601,602, 683 0 ; ץוותוס ף4 : (סזז6 158 ; תטמס 20. עגושמה
 3, 2 182, 263, 257, 264.  םכהלא 2 9

24 ,210 ,174,178,180,187 ,108 9 ,+ , ,89.93 

 ו2. ךמאו 30,70,178. רמאיו , 128. | תאזכו , 20 -

 %עכ-

 19. הדוהי קזגמוס םכרוהי 5. דוד ז76. - רשאבו 1:
 ול תתל -1  ןל 26 רינ -- 1 0766 ב וינבלו
59 ,,,,ָ 99 ,90 .94 ,89 ,95 ,70 ,40 ,21 ,2 ,1 

 160, 174,178, 182, 187, 195, 198, 224, 53 220 1ח4ע8. 227,
2 ,6001 ,1 100 ,288 ,4 271 ,264 ,200 ,257 ,251 ,250 ,240 ,240 

 664 -- וינבלא 4.
 2₪- רי , לסזכ 224. \ חדוהי , 197 --ד קזומס ה 4 -- לארשי 4

 וכילמינ 1, 3, 21, 23, 70, 82, 93, 96, 99. 112:115, 150, 154,
 174, 182,187, 195, 201, 224, 240: 253: 254: 7 260 : קזתס 0
 =- כ טק. ג 2,  םכבהילע ,, 224 -- בכילע קזומס 115 -- * 5.

 'ךלמ , 240-
 21. רובעיו 2: םכרוהי ף6, 182 -- הדוהי 7. ומע --
 תש. 468. רשא 224. יהי ,145.  הביו 6 ךיו ז14--ה טק.
 136 2. תא ,96. בבסה 1, 4, 23, 10, 82 89 4%
 158,168, 14, 176,210 602 -- ביבופה 99, 6%
 26 -- בבוסה 70,112,149,150, 182, 201, 224, 227: 240 29

 257, 260, 264, 271 4. תראו - %-
 22. הנבל קונוס קרנבל ףפ. | תעב -- תעב 9.
 1סו,140,139: 144: 145,174: 251, 263 3 קנווס 8.

 23. םברוי -- םברוהי 187 -- םםתוי + אולה 3, 21: 96: 99
 - םביבתכ 89,

 24. םברוי -- םברוהי 2, 40: 016 82 --םכתוי 174 ויתובא
 20,70,158,187,252. | וי'תבא םכע רבקיו , 178. | םכע
 -- םכע לכו 2%2. | ויתובא 70, 96, 158. | דוד ריעב -- םכע רבקיו

 182. | דוד--ובא דוד 93. ךולמיו 64
 2%. הנש , 70; 2 261, 282, 283 8, 4

 אוהה

 400. | םברוהיל 2, 066 82. | ןב -- | קוס * 96. כרי
.4 101066 

 26. ךלמ 1% ,187. - םבילשוריב 7. הילתע 1.
 27, ריבכ !טק.ז46- - ריב 27 6

 28. תרא 15.70.  םברוי 1.178.  לאהוהח 9
 100, ן01,102,114, 128,154. 172 4 180, 195,198, 201 2
 2%7,260, 263 -- לא הזח 178. | תמרב --ב , 1 -- תומרב 3%
240 0 ,224 ,210 ,178,187,195 4 ,82.03 
.200 42 ,283 ,282 ,27 ,271 ,260 7% :253 ;252 ;251 ,2%0 ,240 ' 

 29. בשיו [סזו6 בושיו םכרוי 1%-- םםרוי תרא 7.

 םכרוי ךלמה ₪ 253. | הפרתהל 198. = לאערויב 1"; 257 -- ע
 15%.  םכיכמה ןמ -- םכיכמהמ 182. = והוככ 4 2

 251. - המרב -- דעלג תומרב 182. = ומחלהכ 271 4, 8
 לאהזח -- ה 1, 2, 21, 23: 82, 80, 90: 93: 52 128, 4

 168,176, 182, 201, 240 - לא הוח 178 - להאזח 6. א
 -- ה 154,173, 227. | הדוהי ךלמ 114 דרי 240. תֶא 2



1% 

 ךלמ והיזחאו לארשי ךלמ שכרוהי תוציו .ובכר
 והאצמיו אוהי תארקל ואציו ובכרב שיא ;רדוהי

 זכרוהי תוארכ יהיו + ילאערזיה זרובנ תרקלחב 22

 םכולשה המ רמאיו אוהי שולשה רמאיו אוהי תא
 ךפהיו ! םכיברה קדיפשכו ךמא 'רבזיא ינונז דע 3

 ! היזחא המרמ והיזחא לא רמאיו סניו וידי שרוהי
 ויערז ןיב שרוהי תא ךיו תשקב ודי אלמ אוהיו 4

 רקדב לא רמאיו : ובכרב ערכיו ובלמ יצחה אציו 5
 ילאערזיה תובנ הדש תקלחב והכלשה אש השלש
 ירחא שכידמצ םכיבכר רא קרתאו ינא רכז יכ
 ; הזה אשמה תא וילע תושנ הוהיו ויבא באחא

 יתיאר וינב ימד תראו זרובנ ימד תרא תגל שא 6

 שכאנ תאזה הקלחב ךל יתמלשו הוהי שכאנ שמא
 ! הוהי רבדכ הקלחב והכלשה אש קדתעו הוהי

 ןגה תריב ךרד פנו הדאר קרדוהי ךלמ קדיזחאו 7

 ללא והכה ותא םכג רמאיו תצוהי וירחא ףדריו
 ודגמ סניו שכעלבי תא רשא רוג הלעמב הבברמה

 ורבקיו המלשורי וידבע ותא ובכריו = ! :פש תמיו 8

 זרנשבו |: דוד ריעב ויתבא םשכע ותרבקב ותא ?ָס

 היזחא ךלמ באחא ןב םשכרויל הנש הרשע תחא
 העמש לבויאו הלאערזי אוהי אוביו = : הדוהי לע 6

 8 ו ווי תי )3.

 ז 1 ומישיו ודגב שיא וחקיו ורהמוו !  ללארשי לא
 ורמאיו רפושב ועקתיו תולעמה שכרג לא ויתחת
 ז 4 ישמנ ןב טפשוהי ןב אוהי רשקתיו : אוהי ךלמ
 לכו אוה דעלג תמרב רמש היה שכרויו שרוי לא
 ז < ךלמה םפרוהי בשיו :פפרא ךלמ לאזח ינפמ לארשי
 זכימרא והכי רשא זכיכמה ןמ לאערזיב אפרתהל
 זכא אוהי רמאיו שרא ךלמ לראזח תא ומחלהב
 דיגל תכלל ריעה ןמ טילפ אצי ללא שככשפנ שי
 16 בכש םרוי יכ הלאערזי ךליו אוהי בכריו :לאערזיב

 : םכרוי תא תוארל דרי הדוהי ךלמ היזחאו המש
 ז7 קרא תורו ללאערזיב לדגמה רע דמע קרפצהו
 רמאיו האר ינא תעפש רמאיו ואבב אוהי תעפש
 ; שכולשה רמאיו שכתארקל חלשו בכר חק שכרוהי
 18 ךלמה רמא הכ רמאיו ותארקל פוסה בכר ךליו
 לא בס זכולשלו ךל ?דמ תצווה רמאיו שכולשה
 אלו שכה דע ךאלמה אב רמאל הפצה דגיו ירחא
 10 רמאיו שכהלא אביו ינש פופ בכר חלשיו :בש
 ךל קרמ .תווהי רמאיו שולשה ךלמה רמא קדכ
 20 אב רמאל הפצה דגו :ירחא לא בס םכולשלו
 ןב צוה' גהנמכ גהנמהו בש תלו םכהילא דע
 21 רפאיו רפא םכרוהי רמאיו :גהנ ןועגשב יב ישמנ

 צץ ג ם ₪ ₪ סיד

 21. רופא 7 6 7% 16 17 224 9

 246, 251 : ננס 130, 168 ; 0:6 4 רוסאיו 112,150, 0

 2 לבה א 4 ואצו .- - (7 ) - < םכרוה* לס

 כורח 2 קעותנס ד 0. גהיזהאיו 1 הדוהי -- לארש*

 הדוהי 21.  הבכרב 96,158; 228,250. | ואציו--- אצי) 06,11%--

 וכליו 6 2. | תארקל ארל ג. | והואצמיו ז:2. | תובנ -- הדש
 תובנ 96. | ילאערויה -- א , 286 -- ילאערויה רזיב 6

 22. םכרוהי -- ה \ 2, 182, 224- םכרוהי תא 145. | דע -- שבע

 201.5 יפונז -- ינוננ 190 -- מז 145." " ךסא ; 06. בורה

 24: ךפהיו -- ה \ 22 -- ךופהה 112, 174, 187,246. עדי , 8

 -- ודי תרא 168. | םונו 96,112. - והיחא --ו 102. | המרמ

 היזחא , 182.  המרמ =- המרמ רמאיו 30 -- המרמ ךלמ 4
 והיזחא 23, 30, 227,252: קנותס 128 -- אהא 2.

 24. ךיו -- ךליו 4. = םכרוהי קוס םכרוי 82. = .ןיב --* ,6
 9- ויערז -- * . 114 -- ויתועורז 150 158 --- ויעורז

 - 112,115,173,174,182,187, 224,246, 240,2%3,260,264 0 קפתס

 139 --' (0ק.140 128. אציו 240. | ובלמ -- ובלב 187. =

 25. רקדב -- ר השלש -- השילש 1, 44 6

,139.149,154,158.174,182,187,252 4 

 264% (סוו6 04 -- ושילש 150, 224, 250, 261, 271 2, 664: קס

 2, 82 --ושלש 80:659'ק. | אש -- אש אנ 21. - והכילשה
,00 96 ,4 ,85 ,82 ,70 ,10 :23 :2 

7% ;252 ,2%1 :240 :224 :187 .2 ,158,168,174,176 

 260, 263, 264, 664 ; 1סז6 1. תקלחב ץוופוס תקלחכ ףס.

 הדש \ 70,89,96. ילערזיה 286.  רוכז 2 93, 8%

 172, 174,187, 246, 257, 270 ; קוס 128 -- רכז 150. תא"

 50. םפיבב םכידמצ =- םפירמצ באחא , 4

 אשאנ 112 --ןתנ + 7 -רא 2" וי 2

 26. תאו תובנ ימד תא , 182. | תא ,6. = הוהי --- - יתמלשו
 ג 95.96.180. יתמלשו--מ (טק.ע8 112.  הקלחב ----- תאוה
 ג/19 240. | התעו -- התאו 15 -- ת קמס ש 06. אש , זז

 --אנ אש 2%0.  והכילשה 1, 3, 21, 70. 82, 85, 3, 06,112,
7 ,253 ,210,224 ,187 ,176,182 ,168,174 ,158 ,155 ,150,154 

 260, 261, 264 ; קעווס 4 הקלחב 2"-- ז-רקלחב 96. 1

 קצותוס 4. רבדב 176, קצותגס 4

 27. והיזחאו 23.40, 201. |  הדוהי --למ הדוהי 182. | ףודריו
 1ו2.  םכנ, 0. | ותוא 1:12. | ןהופה 6,112,178. לא --לע
 71. ירא , 14 ודיגמ 23: 30, 70 6%

 1 50, 240, 27, 260, 4. תמיו -- תמיו סניו 3-

 28. ופיכריו 2, 3:90; 70, 05+ 180: + 08, ז ל 1

 260, 204 ; קזנס 82 -- והוביכריו 112 -- והבכריו 4. | ותא ז

 2"-- תוא זז. ' וידבע , 1. המילשורי 2 805 '03, 1 2,

5% 260 ,267 ,2%3 ,2%2 ,210 ,182 ,174 ,11%,140,158 

 (06 82. | ותרבקב , 224 -- ותרובקב 5, 7090
 246, 257 ; (סז5 0 ויתובא -

 29. תרנשבו קזוחס ב ; 96 -- \ ,% הנש , 101,102 --ש

 רמאל -- רמאיו 40. = = ךלמל -- ךלמל הוהי 240. | לא ,224 -- לע
02 .180182,198 ,,,,,, ,89 ,4 

 226, 253: 257, 260, 263, 2643 קזומוס 3 ; תטתס 85, 6.
 ז 4. ומשיו 102, 252 -- ומושי) קצותוס 4 ויתחת , 226 ---

 םבתחת 79. לא -- לע 4% תולעמה -ו .79-- תולעמהא

 174.  רפשב 80, 260, 264 -- תורפושב קזומס 96. = מאיו 4
 144. ישמנ ₪ ימשנ 76- ירמוש 2, 03, 112. 154, 105, 240, 12

 257, 260 264 -- רמשא 1. | תומרב 2 78

 168, 174, 195: 224: 240, 0. לכו -- שיא לכו 9/5 = לכו

 2%ס -- ינב לכו 253. | לאהזח 95,172, 224, 253, 257, 200, 21
 288 -- לא הזח 0.

 1%. םכרוהי ₪0ק.145 3--ה \ 21, 70, 85, 93: 95 2
 74 180, 182, 105, 201, 2 226, 228, 240, 262 עותוס 99-

 אפרתהל -- ר ,89. - לאערויב 1" קומס לאערוימ 150. | והוכי
 112,154,158. | םכיימרא 96. | תא -- תא שי 226.  לאהוח 5
 95: 96, 99, 114, 150, 172, 174, 263 -- לא הזח 70. | ךלמ -- לא
 ךלמ 224. | םכרא ;21. - שי םכא [טק.145 17%.  םככשפנ --
 שבכישפנ תא 153 -- םבכשפנ רא 1, 96, 99 ,,, 9
 1554, 158, 160, 187, 228, 288, 601 ; קצותוס 1 -- םככשפנ אא 4
 תבלל ,102. | דיגל , ץס -- דיגהל 1, 85, ,,,,,+ 52

,2,282 271 ,270 ,264 ,260 ,253 :251 ,249 ,240 ,240 224 

 659'ק: קוסט 4

 16. הלאערזי -- ר , 176. | בבוש 2, 112, 252, 2ף7, 200 +

 והיזחאו 40, 70, 145, 182, 252, 257, 260 ;: קזותוס 1.
 17. הפוצהו 6, 112, 150, 224: 253, 257, 2600, 204.  דמע ,0

 -- דמוע 3, 112: 174, 250, 252 27, 260, 264. | ארי) 15 +

 תעפש - - אוהי , 145. | ואובב 112,182. האודר 2

 2%1.  םברוהי -- ה , 150. 154,198 --1 , 118. | חלשו -- פופה
 96. | רמאיו 3"-- רמאיו ךלמה רמא הכ רמאיו 6.

 15. בכור וז 2. 198, רל2,ל%. .=נולש 3 ל, אוהי , 2
 201. | םבולשלו ךל המ קצגגוס םבולשה לס.  בהופכ 7 2

 2%7, 260, 264. | לא ,158.  הפוצה ף6,112,174,253:257, 0

 264. רמאל קזנמס ךאלמל 96 -- ךלמל 159.  ךאלמה -- א , 3.
 אל 7.

 19. בכור 112, 1595, 4 סוס , 4 -- 1016 סופה 4.
 אביו (גק. :2:. 113. | םכהילא 3, 20, 0, +,

.4 ,286 ,264 ,260 ,27 ,251,253 ,224 ,182 ,158,174 

 רמאיו 1%, 1. | םכולשה -- ה , 1, 6, +,
--- 2 ?6% ,100.1 ,288 ,286 ,284 ,270 ,2%3 ,2%2 ;2%1 ,240 ,105 

 םכולש א 90,242. | םכלשלו 180. | בפ 240 -- בופ
4 200 ;257 :253 

 20. רמאל הפצה דגיו 515 4. הפוצה 70, 6, 2, 4

 253: 257, 260, 264. | רמאל -- רמאל ךלמל 162 -- ךלמל רמאל
 96. אב -- ךאלמה אב 115. דע ,150. םםהלא 9
 113,114,150,1%4,155, 158. 1689, 1, 72 ישמנ ,

 :76.  ןועגשמב 2:
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 ויבא פופכ לע שפתמשו זככינדא ינבמ רשיהו
 דאמ דאמ ואריו : שכינדא תקריב רע ומחלהו 4

 ךיאו וינפל ודמע קנל שפיכלמה ינש הנה ורמאיו
 לע רשאו תיבה לע רשא חלשיו : ונחנא דמענ <

 ךידבע רמאל אוהי לא םינמאהו םכינקזהו ריעה
 ךלמנ אל ;רשענ ונילא רמאת רשא 'ככו ונחנא

 רפס שהילא בתכיו :קרשע ךיניעב בוטה שיא 6

 וכיעמש שתא ילקלו שתא יל שא רמאל תינש
 תעכ ילא ואבו םככינדא ינב ישנא ישאר תא וחק
 ילדג תא שיא שיעבש ךלמה ינבו הלאערזי רחמ

 שכהילא רפסה אבכ יהיו : שתוא םילדגמ ריעה
 ומישיו שיא שכיעבש וטחשיו ךלמה ינב תא וחקיו
 : הלאערזי וילא וחלשיו זכידודב שכהישאר זרא

 ינב ישאר ואיבה רמאל ול דגיו ךאלמה תבו 8

 רעשה חתפ סכירבצ ינש שתא ומיש רמאיו ךלמה

 לא רמאיו דמעיו צצו רקבב יהו :רקבה דע 9

 ינדא לע יתרשק ינא הנה שתא םשיקדצ שעה לכ
 אופא ועד !הלא לכ זרא קרכה ימו והגרהאו 0

 הוה' רבד רשא הצרא ;דוהי רבדמ 'רפי אל יכ
 דיב רבד רשא תא השע ;דוהיו באחא תיב לע

 תיבל םכיראשנה לכ תא אוהי ךיו :והילא ודבע 11

-[ 

 6 דץ

 דומענ זז2, קזנתס -

 תשא 1"-- רשאל 21. | לע 1* ₪ 2" | 6.
 ריעה לס. | םבינמואהו 112 -- םכינמואו 4.

 ךידבע -- ע טק.145 2 - דידבע 2%7. | לבו -- ו, 154 -- 6

 לכל ףָּב. = ךילמנ 1, 2, 21, 23: 70, 93: 94: 96
 1ג 150, 158,174,176, 178,182, 187, 105, 201, 224, 226 4

 252: 257: 260, 26, 264, 271 ג ננגגס 30, 82, )0,128; 6

" 14 

 6. םבהלא 1, 2, 82 50, 2 1-1, 9

 176,180,187,224,252. - רינש -- ת ,,,58

 253: 257, 260, 264 -- תיניש 182. | ילא םכא רמאל טק.ז8₪ 74.
 רמאל , 201. | םכתא ילקלו , 224. | 'לוקלו 2, 21, 22, 30, קס, 2

,80,6,112,113.129,744,148,150,154,155,158,174,182 

 227,229, 25, 257, 200: 264, 355 ; 1סעז6 140. = םכיעמוש 4.

 ינב ישנא , 96, 158. = 'שנא \ 128, 150, 168, זֶקָבְ, 226 -- 6666 6

 -- לארשי ישנא 11% -- טק. ג 1

 ינב , 224 -- תיב 145,174. 4 | םביעבש -- םבינב םביעבש 4
 שיא ,\ 40 -- שי [0ק.14. 112. | תא 2%*-- תאו 85, 9,
 ילודג 1 2: 3; 4 21: 70, 85, 93: 96. +

; 266 ,284 ,283 ,282 ,264 ,260 ,257 ,253 ,252 ,240 ,210 ,182,187 

 קזומס 82,111,110,139.  ריעה , 228 -- ךלמה 4%
 םכתא 1, 2, 3, 23: 30: 70, 52, 8%, 80, 93: 94, 96,100, ווג זז,

0 ,257 ,2%4 ,253 ,157 ,176 ,174 ,158 ,154 ,150 ,115,128,144 

 200. 6, 7. שיא - - (14) - - תא , +

 7. אבכ \ 114 -- אובכ 99: 144, 150, 172, 174, 182, 10%, 263 --

 אבב !סע 158. הזה רפסה 180. | םכהלא 1, 2, 4, 1
 154, 155,178,187,246,252,2%7. | אוחקו 195. תא

 םכוטחשיו שיא ,7-

 ומשיו 172 -- ומישיו 'א יהיו 6.

 8. ישאר תרא 10, 150, 253, 257, 0. םכתא , 99 -- םכתוא

 93,112,155,172,176, 252, 253, 271 :\ ; קזותוס 139. \ םכירובצ

 30, 70, )3,112,14,202,2%3, 7% 200 -- רב טק. 1 זן

 דע -- רוא רע

 9. רקבב יהיו , +. רקובב 28. | אציו -- אביו %

 201.  שכעה ,150. םמו0דצ --י 158, 300 -- םכיקידצ ז 1

8%7, ,154 ,150 ,119 ,128 ,112 ,9 ,91:90 ,80 ,20 

 224, 262, 261, 257, 260, 264, 282 -- םבכקירצ 70, ף4, 0
 144, 2%4, 270. | םכתא , 201. | ינא הנח --ינאה 2%2. | לע-

 לא 89. - תא 9₪ ָףֶפ -- לא 1.
 10. ועדו 224. | אופיא 70, 90, 03: 96, 99, 1391, 7%

 ז 80, 2%1, 27, 260, 264, 286 -- \אפיא 149, 174, 246 -- הפיא

 21, 10, 8%, 2ף0 -- הפא 2%[ -- ופיא 102, 240 -- וארו

 לופי 3, 23, 03, 112, 144,150,172,182, 05, 210, 246, 25ג, 7
 260, 264. | הוהי 2", 154. לע --לא 240.  רבד 2*-- רבד ע

 15%. דיב , 185 -- ודיב 150. | והילא [טק.ז86 96 -- ו , 2

 11. לכ -- רשא לכ 96. | וילדג -י

 לעה --הובה
 רמאלא 0.

 ינדא ינב [טק. *3 4

 5-4 ןל

 . 197 -- וילודנ 70: 93: 9

 61% זז ו

 ףקשתו קרשאר תרא בטיתו ;דריניע ךופב םשכשתו
 4ז שכולשה רמאתו רעשב אב אוהיו : ןולחה דעב

 342 ימ רמאיו ןולחה לא וינפ אשיו ! וינדא גרה ירמז
 ! זכיסירס קדשלש ופינש וילא ופיקשיו ימ יתא
 33 ריקה לרא קדמדמ זיו קדוטמשיו והוטמש רמאיו
 34 רמאיו תשיו לכאיו אביו : הנסמריו שכיסופה לאו
 זרב יכ קרורבקו תראזה קדרוראה תא אנ ודקפ
 45 זכא יכ הב ואצמ אלו הרבקל וכליו ! איה ךלמ
 46 ודיגיו ובשיו : םכידיה תופכו םילגרהו תלגלגה
 ודבע דיב רבד רשא אוה קדוהי רבד רמאיו ול
 םיבלכה ולכאי לאערזי קלחב רמאל יבשתה והילא
 37 לע ןמדכ לבזיא תלבנ תיהו |: לבזיא רשב זרא
 תאז ורמאי אל רשא לאערוי קלחב קרדשה ינפ
 ; רבזיא

 ו

 ַז תווה  בתכיו ןורמשב שינב שיעבש באחאלו

 זכינקזה ללאערזי ירש ללא ןורמש חלשיו שכירפס

 2 רפסה אבכ התעו :רמאל באחא םכינמאה לאו

 בכרה שככתאו םככינדא ינב שככתאו שכילא הזה

 4 בוטה שתיארו : קשנהו רצבמ ריעו םכיסופהו

 ב 1-2
\ 

 קוזמס ל ףפ.  םכרויל -- םברויל ךלמל 253. = ךלמ -- לארשי ךלמ
 ₪1. היהא == והיוחא 1, 80, 224,227 -- *היזחא 04 -- היוחא הי

 לס. | הדוהי -- הדוהי לארשי 201.

 40. אביו 1, 2, 3, 25, 30, 70, 82; 95, 93: 94: 96
7% 22 6 4 1553 ,154 ,150 :144 :115 

 224, 251: 252: 253: 257, 260, 264, 282,286. | לאערוי 224-
 בטתו 187, 198. 4-

 21. גרוה 240, - וינדא תרא 0.
 21, 32. רמאיו - - (7) - - םבולשה ; 0.

 32. וינפ -- וינע 180. | ופקשיו 21,154,168,176
 249, 277 -- ופיקשיו רמאיו 96 -- ופוקשיו 06 ןילא , 4.
 31- והוטמש -- הטמש 21, 40, 270 -- !הטמש 82, 2

 139.144,168.172,175.178,180,195, 251 -- הוטממש
249 ,246 ,210 ,187 ,176 ,174 ,171 ,153,160 ,150 ,128 2 ,93 
 253: 264, 71 282, 288, 601, 6%0'ק. - הטמשיו 10, 102 ---
 והוטמשיו קזומס 6 ; תפס 150 -- הוט טק." לאו ריקה

 ספ 0-
 14- אביו 215 1 -- אוביו ירא פסק < יהורפקו 221 ==

 הרבקו 154 -- והורבקו 6. איה -- אוה 1, 2.
 25. הב , 70, 240 -- אלו הב 2. .תלגלוגה 96, 158,174 --
 תלוגלונה 0. = םכידיה תופכו םבילגרהו 6 םבילגרה תופכו םכידיהו

 10 -- טק. 135 7.
 46. ובושיו 112, 111.154,159 7% 260,264. ודגיו 2
 82, 90 2. רמאיו , 96 -- ארמאו 180. | רבד 1

 אוה -- אוה% 2 -- אוה הוהי רבד רשא אוה 99. | ודיב
 הילא 4 -- והילאו 1.

 27. ריהו -- תרייהו 182, 6%8 -- התיהו :: ,% 80: 5
1% 250 ,249 ,246 ,226 ,224 ,176,108 5-,ְ- 1 
 253, 257, 271 4, 282 659 ק ; קמעוס 128,168. ןמודכ 96
 112,150, 224, 253: 73 260, - הדשה -- המראה 30, 195 --

 ץראה 128 -- תאו הדשה 7. אל ורמאי < 6. אל

 ז. בותכיו 89,168.251. | חלשיו -- םכירפס חלשיו 9-
 ןורמוש לס. = לאו 128,:8.  לאערזי -- ןורמש 174 םכינקזה
 -- םכונקזה לאו 2, 250 -- םכינקזה לא 3, 168, 242 -- םכינקוה תא
 2%2 -- םבינקוהו 20. | םבינמואה 0 155 באחא - רי

 באחא ץס -- בהאחא לא 6. י
 2. אובב +, 4 ז 82, 224, 2%2, 203 : קונוס 4
 'רפסה , 21. | םככילא 98 96 -- * , 1; 149, 246 -- שכבילע 6
 ינב - תיב םבכינדא -- כ , 70. | םכיסוסהו בכרה -- פופה
 תפרהו דפ.  םםיפופהו -- םכי 6. רצבמ ריעו -- רצבמה ריע תאו

 40 -- רצבמ ירעו 7. 200.
 2. אסכ -- תיב אפספ 5 -- דוד אסכ +

 זריב , 224 -- תיבא 4:
 4. וארייו 82, 80, 224, 252, 2533 7: 260 ; קזווחס 2; טז 4

 -- אריו 1. הנה . 240. | וינפל -- ו ;115 -- ךינפל 1.

 ויבא טק. ג %-



/% 

 6% ו 6.

 לככ ואביו לרארשי .ללכב תגוהי חלשיו = ! וארקיו 1
 ואביו אב אל רשא שיא ראשנ ילו לעבה ידבע

 .רמאיו- ! הפל הפ לעבה תיב אלמיו לעבה תיב 2
 לעבה ידבע לכל שובל אצוה החתלמה לע רשאל

 ןב בדנוהיו ווה פצביו . : שובלמה שכהל .תנציו 3
 וארו ושפח לעבה ידבעל רמאיו לעבה תיב בכר
 ידבע שכא יכ זדוהי ידבעמ טככמע קרפ שי ןפ

 זרולעו שיחבז תרושעל ואביו ! םשכדבל לרעבה 4
 שיאה רמאיו שיא שכינמש ץוחב ול שש תצהיו
 שככידי לע איבמ ינא רשא םשכישנאה ןמ טלמי רשא

 קרלעה תושעל ותלככ יהיו !ושפנ תחת ושפנ 5
 לא שיא שכוכה ואב םכישלשלו שכיצרל אוהי רמאיו
 טכישלשהו םפיצרה וכלשיו ברח יפל כוכיו נצ"

 תרובצמ זרא ואציו : לעבה תיב ריע דע וכליו 6
 ללעבה תבצמ תא וצתיו |: הופרשיו לעבה תיב 27

 דע תוארחמל והמישיו ילעבה זריב תרא וצתיו

 קר : לארשימ לעבה תא אוהי דמשו  :זשםוה
 *לארשי תא איטחה רשא טבנ ןב שעברי יאטח

 זריב רשא בהזה ילגע שכהירחאמ אוהי רס אל

 רשא ןעי אוהי לא הוהי רמאיו : ןדב רשאו לא ס

 יבבלב רשא רככ יניעב רשיה תרושעל תרביטה

 .6 69 זז. תם.

 דע וינהכו ויעדימו וילדג ילכו ילאערויב באחא
 12 ןורמש ךליו אביו םכקיו ! דירש ול ריאשה יתלב
 11 תא אצמ אוהיו ! ךרדב םכיערה דקע תיב אוה
 ורמאיו שכתא ימ רמאיו הדוהי ךלמ והיזחא יחא
 ינבו ךלמה ינב טכולשל דרנו ונחנא והיזחא יחא
 1 4 נייח םכושפתיו לכייח שכושפת רמאיו : הריבגה
 שיא טכינשו סכיעברא דקע תיב רוב לא שוטחשיו
 ז 5 תוצמיו שמ ךלוה : שהמ שיא ריאשה לו
 וילא רמאיו והכרביו ותארקל בכר ןב בדנוהי תא
 טאיו ךבבל שכע יבבל רשאכ רשי ךבבל תא שיה
 והלעיו ודי ןתיו ךדי תרא קדנת שיו שי בדנוהי
 16 חדארו יתא קדכל רמאיו 1 הדבכרמה רא וילא
 17 ןורמש אביו : ובכרב ותא ובכריו הוהיל יתאנקב
 ודמשה דע ןורמשב באחאל םכיראשנה לכ תא ךיו
 18 ץבקיו : והילא לא רבד רשא הוהי רבדכ
 תא דבע באחא םכהלא רמאיו םשכעה לכ תא אוהי
 19 לכ קרתעו ! קרברה ונדבעי אוהי טעמ לעבה
 שיא ילא וארק וינהכ לכו וידבע לכ לעבה יאיבנ
 דקפי רשא לכ לעבל יל לודג חבז יכ דקפי לא
 תא דיבאה ןעמל הבקעב השע אוהיו קדיחי תל

 20 לעבל הרצע ושדק תצוהי רמאיו :רעבה ידבע

 צבא .םתסד1]ס או

 ידבוע 112,158. | לעבה , 172. | אצויויו 5% 16

 174: 224, 252, 253, 257, 260, 264. | םבהל -- םבהילא 4.

 23. אוביו 89, קזותס 4. בדנויו 96. 105: 253, 257, 4.
 ןב - ןיב 15% -- תיב + םכר -- ב קמס ה 178.5 ב

 קזותחס ןיב ידבועל 4. שי -- םםכב שי 224. | הפ

 76- ירבוע 5

 24. ואוביו 249. 257. | תולעו םכיחבז תושעל נק. 4 1.

 תולועו 70, 3, 96, 112, 168,176 -- תלעו 4,197 -- תלועו 4.
 םכינומש 20,112: קתמס 119. | רשא 1" ₪ק.148 82 -- לא 1.
 טלמי , 4. יכנא 4. םככדי 7

.4 ,2060 

 2%. ותולכב 96, 139, 174, 251 -- תולככ 112, 145, 257 --ותלכב
 264. | תושעל -- תושעל רבדל ֶדָּג- | הלועה 2 7

 174 176, 210, 246, 240, 2ף1, 267, 260, 264: קזומס 19-

 םבישלשלו , 96 -- םבישילשלו ,12 1

. 158,182,187, 246, 251: 253, 257, 260, 264, 270,284, 

 ואב , 224 -- אוב 1 4 שיא , 4. ביו א

 וכילשיו 1, 2, 3, 30, 70, 82, 85, ָסָב, ף6, 101, 2, 1%

,257 ,253 :252 ,251 240 ,224 ,210 ,187 ,182 ,180 ,178 ,174 

 286 ; קצומס 130,168. | םבישילשהו 1, 2, 2
,253 ,250 ,240 ,210 ,187 ,182 ,158 ,155 ,115,:139,150 

 264 -- םכשלשהו 94. וכלי -- ואביו 40. ריב ריע
 14 ריע ,6.

 26. לעבה 7-7 - )אצו \ 20, 112, 724. ואיצויו 1, 6 17780

 154,158, 224, 249,251 ; קנומס 171 -- ואצויו 23 -- וא'ציו
 93: 174, 178,182, 253, 257, 260, 264 ; קזננמס 130 -- יאציו 4.

 תובצמ טק. 146. 130 -- 1 ג 2:4, ,,,,,,, 76
 182, 240, 23, 257, 2604 תיב

 26,27. לעבה - - (6) - - תובצמ | 0.

 27. תררבצמ -- תרבצמ ריב 21 -- תרובצמ 4,702 171, 6

 תרא וצתיו לעבה , 70. | לעבה 1*-- לעבה תיב 140, 175 ; קזווס
 נלו --לעבהיב 96-- ב ,1זו5.  לעבה --וצתו,1,82. | תיב

 226 -- 00165 252. - )המשיו 2, 4, 8%, 80, 94, 99,

8 ,286 ,4 271 ,270 ,262 ,251 ,195 ,174 ,172 ,160 ,144 

 והומישיו 112, 158 -- הומישיו 150, 22%, 226. | רוארחמל ---
 תרוארחומל 112,168, 264 -- תואצומל 70, 89, 149: 246, 2909

 250, 251, 253, 260, 271 4,659 'כ -- תואצמל 174 -- תוצרחמל 1
 28. דמשיו -- דמעיו 188. | לעבה -- לעבה תיב

 29. יאטה -- יי ; 96 -- אטה 80. קוותמס 4 איטחה -- אטה

 אטחה 96. - לארשי תא , 224. | 'לגע תא ז. | בהז ג
 לא זריבב 21, 80,115: 174: 249, 21, 100 -- לאתיבב 1, 2

00 ,226 ,22% ,224 ,201 ,198 ,182 ,158 ,150 :145 ,96 :93 :70 

 -- לאתיב 154, 155,187, 4. ל.

 30. רשא 1%, 4,96 -- אל רשא 171. - תביטה - יו ,68
 -- התוביטה 96 -- תביטיה 175 -- תוביטה 70, ף3, 150 1

 152, 224, 240, 252,263 ; קוגתס 128,139 -- תרבשיה 6

 םכהילא 30, 70

 1ז2,115,100,159,174,240,246, 2530 קזממס ז30. ויעדוימו 1
4 1066 ; 200 70 ,253 ,240 ,112,'150,154,158,174 :93 

 יתלב -- יתלב לב 6.
 ַז2. אביו ךליו ₪ 2, 246, 262% םטמס ןורמוש 6.

 אוהו 190 --אוהא 93. | תיב קוס תיבו 173.  דקע , 93 -- רקע
 21 קמפוס ספ ; 00 158. | םכיעורה 96,112,158. | ךרדב -

 התה לע 18, 5.

 13. אהה 99. - והצזחא -- (6) - - ךלמ ,1789,197. | םבתא
 +סע6 התא 174.  רמאו ז:28. יחא 2", 1. - היחא 4

 תבלשל 283. ינבו -- םבולשלו 0.
 14. םםייח םבושפתיו | 1,128. | םכטחשיו 40, 102, 154,176 -

 שכוטחשיו םכושפתיו לס. | רוב , 99 -- קחמס רובה 70.  דקע --
 םביערה רקע 93 -- קמע ז74 -- רקע 1133 06 158. אל

 154,2243 קתוס 82. | שיא םכהמ 9 1, 174,152, 251, 257, 2%

.204 
 15. הרא 1", 174 =- נפ בדנוהי :?-= ה ,5

 ותארקל , 96. = וחיכרביו 257. = וילא 1" 174 --  טק.145 3.
 רא 2% 1, 70, 168, 210, 2%2 -- םכע 250.  ךבבל ו %
 יבבל קזגמס יבבל תא 173--יבבל םכע 19%.  בדנוהי 2"-- ה

 10 -- ןתנוהי קס. | ךידי 2,112, 277, 300, 659 1. | ודי תרא

 40,130,154.250:: תטמס 168. | והילעיו 257. וילא 2" 5.
 לא -- לע 30, 85, 96, 102, 158 תוגעק, 160,187, 288, 601 ; קזו!תוס

 110,129; תטת6 150 -- יג לא 4.

 16. הכל -- ךל 224. | יתאנקכ 89. | וביכריו 70 42
 115,154, 159,174,182,187, 210, 246, 251,257 ; קנומס 139 --

 בכריו 253, 4 ותא \ 30 -- ותוא 96, 112, +.

 17. באחאל -- באחא תיבל 2%0 -- באחאלא 17%.  ןרמשב .
 ודמשה דע ,21: ודימשה 1, 2, 1: 21, 70: 56: 32 6 99; 2

,198 :10% ,187 ,182 ,154,158,172,174,175,176 ,116,150 

49 ,279 ,264 ,200 ,257 ,253 ,252 ,249 ,228 ,227 ,220 ,22% ,224 

 296 ; קזונתוס 30, 82, )4, 139 ; 107% 4 לא , 89 -- הוהי

 לא 96 -- דיב +
 18. ץובקיו 174. | תא ז", 224 -- לא 4.

.4 2600 ,27 ,253 2512 ,182 ,174 :144 :113,139 ,80,112 

 אוהיו 2, 95, 93, 4.

 19. וידבע לכ , 70, 174. | לכ 2%-- לכו 5, 4
 224: קנונתס 113,120. | ןידבוע זג12, קזנתס 0- לכו -- 6

 ילא וארק , 201. | וארק -- ארקא 150. | שיא , 224. = חבז יכ
 ק.186 1. - לעבל -- לעבב 70, 1,8%ף0. לכ 1"-- לכו ₪.
 אלא 175.  הבעקב < 158. תא , 96 -- לכ תא 115, קזנתס 3

 --לכ 99. ירבע -- ידבוע 158 -- יאיבנ 9
 20. אוהל 21 1. ושדק -- וארק 7.

 21. אוהי -- לארשי 70. = לכב -- לכל
 אל 3.130, 15%, 182, 187, 224, 226--- אלא 5.

 תריב אלמיו , 112. | ואלמיו 6.
 22. החתלמה -- ח קנווס זכ

 ידבוע 8.
 אב -- הב 4

 הפ -- הפ לע 4.
 איצוה 70. = לכל -- לכו 6.



6. 1. 1 

 ! ץראה לע תכלמ קרילתעו שינש שש אבחתמ
 ירש תרא חקיו עדיוה' חלש זריעיבשה ץדנשבו 4

 הוהי תיב וילא שכתא אביו םכיצרלו ירכל תויאמה =
 אריו הוהי תיבב שכתא עבשיו תירב שהל תרכיו

 רבדה קדז רמאל שושו : ךלמה ןב תא שתא 5
 ירמשו תרבשה יאב סככמ תישלשה ןושעת רשא

 רוס רעשב זרישלשהו : ךלמה זריב ץזררמשמ 6

 זרא שתרמשו שיצרה רחא רעשב זרישלשהו

 ככ טככב תודיה יתשו | : חפמ .תרובה תררמשמ 7
 לא הוהי תיב תרמטשמ תא ורמשו זרבשה יאצי

 וילכו שיא ביבס ךלמה לע שכתפקהו : ךלמה 8
 ךלמה תרא ויהו זרמוי תורדשה ללא אבהו ודיב

 רשא ילככ תויאמה ירש ושעיו : ואבבו ותאצב 9
 יאב וישנא תרא שיא וחקיו ןהכה .עדיוהי קדוצ
 : ןהכה עדיוה' לא ואביו תבשה יאצי כע תבשה

 קראו זרינחה תרא תרעאמה ירשל ןהכה ןתיו 0
 ! קדוהי תריבב רשא דוד ךלמל רשא :שכיטלשה

 זריבה ףתכמ וריב וילכו שיא שיצרה ודמעיו 11

 תיבלו חבזמל תילאמשה תיבה ףתכ דע תינמיה
 וילע ןתיו ךלמה ןב תא אצויו : ביבס ךלמה לע 2

 וכיו והחשמיו ותא וכלמיו תודעה תאו רזנה תא

 .610% ן הק הם 6.

 אסכ לע ךל ובשי שכיעבר ינב באחא תיבל תישע
 41 ץדוהי עזררותב תכלל רמש אל אוהיו ! לארשי
 זרואטח לרעמ רפ ל ובבל לכב לארשי יהלא
 42 כהה סכימיב ! לארשי תא איטחה רשא םכעברי

 לכב יראזח םככיו ללארשיב זרוצקל קדוהי לחה
 334 לכ תא שמשה חרזמ ןדריה ןמ :רארשי 'רובג
 רשא רערעמ ישנמהו ינבוארהו ידגה דעלגה ץרא
 14 אוהי ירבד רתיו : ןשבהו דעלגהו ןנרא לחנ לע
 זכיבותכ שכה אולה ותרובג לכו השע רשא לכו
 45 בכשיו + לארשי יכלמל םימיה ירבד .רפס לע
 ךלמיו ןורמשב ותא ורבקיו ויתבא שע תווהי
 46 אוהי ךלמ רשא וםכימיהו | : ויתחת ונב זחאוהי
 : ןורמשב הנש הנמשו .סשירשע לארשי לע

0 

 1 םסקתו הנב תמ יכ התארו והיזחא שכא הילתעו
 2 עבשוהי חקתו :הכלממה ערז לכ זרא רבאתו
 ןב שאט זרא והיזחא זרוחא םשכרוי ךלמה זרב

 שכיתוממה ךלמה ינב ךותמ ותא בנגתו ;דיזחא
 ותא ורתסיו תרוטמה רדחב ותקנמ תראו ותא
 34 הוהי תיב התא יהיו :  תמוה אלו והילתע ינפמ

 צץ ג 5 ₪ ₪ 2.6 1 0 א.

 -- תרוטימה 70, 6. וריתסיו 1, 2, 3, 30, 70, 93, 4
2600 ,2%7 ,210,224,2%3 ,201 ,182,187 ,174 ,172 ,158 154 ,150 

 תמנתס :זג. ותוא 96,112. והתילתע 1. תמוה -- תמ 6.
 4. תיבב 8%, 115,150,182, 263: 06 0. והילתעו 0 --

 %הילתעו .2.  תרבלומ
 4. ריעבשה 1:סג -- רעיבשה 114,224, 4 ירש , 9.

 תרויאמה -- * \ 1, 2: 4: 30: 70, 93, 99, 112, 113, 145, 149,

0 ,2%1;262 ,24 ,240 ,227 ,226 ,168,174,178,182,187 ,152 

 271 4, 286, 659 'ק.  םבירבל 20 -- אירכל 11%. = אביו מ 0
 -- אויביו םכתוא 112,130,158., + ןילא -- ו , 4.

 תוב-- תב 20 תרכיו ,
 םכתא 2%-- םכתוא 1,112 ; קעותוס

:257 .252 ,220 

 הוהי

 5. םבוציו -- םכווציו 168 -- שכ [0ק.ז4 21 -- ) 2" קעווהס * 3

 ושעת 159,224. | תישילשה 2, 2 23 67, 70, 82, 55, 90,960, 2,

,201 ,182 ,180 ,176 ,174 ,158 :155 ,150 ,144 :129 :113,115 

 226, 249, 257, 260, 264, 277,284 -- תשילשה 1 -- תישילשהו 4.
 תבשה -- תבשב 06. ירזמש 2, תיב ,(

 6. תישילשהו 2, 3, 23: 10, 67, 70 93: 90: 99, 2

 1 20 כ 108,168, 174, 176 2 18, 1

 250, 257, 260, 264, 277 -- תשילשהו 1. | תישלשהו רופ רעשב
 96. | רוס קמתוס דופ 4. תישילשהו 2, 3, 23, 67, 70; 2 7

1 5 2 :93 ,90 
---- 284 ,277 ,264 ,260 ,2%7 ,260 ,201 ,182,198 ,176 :174 ,168 

 תשילשהו 1.

 עבשינ , 4.

 תריבב -- תיב 42

 םבתא 3%-- םכתוא 112 -- תיבב םכתא

/% 

 רחא קזוחס דחא 1ףס -- "וחא 224. | םכיצרה --

 םכיערה 2%0. תיבה -- ךלמה 185 -- הוהי - חסמ ---
 הסמ 64.

 7. תריה 70,96,112,18,180,246,2%3.  םככב -- םככמ

 םחתתס 3. | תא ,+. תיב 96,168, 201,240. | לא ו
 8. םכתפקהו -- םכתדקפהו 224. | לע טק. 4% 4 ביבס ,

 14 ודיב קזננגס ןידיב 6. תרורדשה -- ו , 174 - ריבה

 תורדשה ַּג -- תורדשאה 96. | ויהו -- ויהיו 89, 112,150, קב
 174: [סזו6 6. תרא , 150 -- לא -

 ואובכו 1-
 9. ירש תא 1,154,176, 252. | תויאמה --י \ 124.30, 70 8

 93:99,159, 174, 187, 224, 227, 240, 24, 2%0, 24, 270, 60'כ --

 יאמ טק. 235 139 -- תוי טק. זג 10 -- ן' [טק.זג(\ 2, 2

 ערייוהי 96. = תא , 150,226. שנא 96. תבשה יאצי םכע , ז%0.

 יאצי , 93 -- יאצוי 90,112, 168 --' 17 טק.זג 0-

 נס. ןהכה ןתיו ,'ז- ןהכה -- ןהכה עדיוהי 4 2,

 1 220 226, 227,240, 240. ירשל קזווס ירש לא 1.

 תרויאמה -- ' \ 1, 4, 21, 40, 70, 52, 85, ף3, זז2, 0, זק 7
 180, 240, 261, 270, 659 'ק -- וי טק. ג. 2. . תוינחה 96. | דוד

 11. וילכו , 187. = דע -- דעו 70, 224 -- לע 74, קזווס זז +.

 תיבה :*-- תיבה תינמיה ף6. | "תילאמשה -- א ,2

 ואובבו 0, 1%8--

85 

 יניעב -- יניעב יבבלב קס. | לככ -- לכב 182 -- לכ 198. | יבבלב
 406 ובבלב 0. ף4ב ,0- יביעיבר ה ?ד 22 0

 ובושי אסבכ , 5-

 ו רבלל זק. 'רבבל לכב 174. אל 2" ג 187. ....לעמ =
 לכמ 23,187, 201, 224, 226 -- לכמו 89. | תראטה 2: 4,

75,ָ,ָ ,150,155 ,128 ,11 ,112 ,00 :03 :8 ,8% ,82 
 221,226, 261, 253, 257,200, 204, 058 : קנומס 139.  םכעברי--

 טבנ ןב טכעברי 59. 154, 174
 22. ז-רוצקל , 50. | לא אזח 70.

 23. חרוממ :. תא ,70.  ידעלגה 176.  ידגה \178, 249 --
 ידגהו 1,176,226 : תטמס 7. ינבארהו 0:02. 0 רעורעמ 1
 דסק, 1ו2,1ז4,158,ד75,182: 253,257 260,264. לע ,182--
 תפש לע 240, 250 -- דע 74. לה הם תה ל

,187 ,182 ,176 ,175 :174 ,155 ,112:150 :96 :93 :89 :85 70 
4 ,261 ,262 ,270 ,271 ,204 ,203 .260 :257 :253 .252 240 ,22% 

 286 ; קנננמס 04 : 107 4.
 14. השע רשא לכו ותרובג לכו ₪ 180.  השע רשא לכו , 2%
 ותרובג לכו -- ותרובגו 1, 2, 96, 198, 271 4, 288, 6ס1 --ותרובגהו
 197.  ותרבג 224.  םכה או נק.145 130. | אלה 1:2 14
5 ,1 2 ,9 ,96 :4% :93 :80 :8% ,82 .20 
 173,174: 224, 249: 253: 257: 200, 204. | שבה . 14%. | םביבתכ

,240 ,224 ,180 ,150 ,114 ,89 ,9% ,70 
 35. ויתובא ץס,ף6,158: קמתוס 130. ותוא 96,251. ןורמושב

 96. ךלמיו ₪. 36 3 -- ךולמי 96. | זחאהי 2
 36. הנומשו 140, קוומופ 139. | ןורמשב 1טק.235. 130 --2-

 ז. והילתעו םונוהס הילע ףָג- | םכא -- ןב 187. | והיוחא -
 2, 70, 82: 50: <, 0% 158,172, 174: 22 קצותחס 3

 %היזחא 2 התארו -- ו. 1, 85, 89: 90: 94: 29
 נז 5,146,150, 168,171.174:176,195. 224. 79 246, 251, 29
 = 257. 260, 264, 271 2,297. 0 2,659 2--ה 96 הכלמה

 00--ה- הכולמה 209 6 74 [2) 275 תת.
 2. עבשוהי קזוממס תעבשוהי דג. | םכרוי , 253 -- םכרוהי 5
 93,150,158,187,240. | שאוי -- שאוהי 178 -- םכרוי קונוס
 709. והיוהא זו 40, 80: 93: 94: 145: 159 59% 182, 210, 2
 253, 264, 286 -- %היזחא 3,139. | בונגתו 70 6 ל
 ותוא 96,112. | ךותמ -- תאמ 2. | םכיתוממה -- + 5
 176, 210, 224, 252, 264: קנווס 113 -- םכיתתוממה 67.90, 94.
 ןסס,101,114,116,144, 52 228, 204, 77% 288, 00,651
 -- םביתתמומה 3 -- םניתמומה 70, 2 80: 93, 4 220
 240, 240, 240, 261, 253: 572: 260, 270, 271 4, 659 'ק : קונוס
 129. ותוא 1:2. | ותקינימ וז3,149,2 2%0 -- \תקנימ 1 5%
5% ,154 ,110 ,128 2 ,114 ,102 ,100 ,00 ,8 ,8% ,82 :67 23 
9 ,242 ,240 ,228 79 ,225 ,175,176,180,195 ,158,168,172 
 2%2, 263, 264, 270, 270, 282, 283, 280; 10116 4 -- ותקינמ 0%
 719, 93: 101149, 150; 174, 29 257: 200. תטמה 7%4

 ' 261, 271 8 ; קנס 10,130.
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 (5 ג. 1.

 והילתע תאו הטקש ריעהו ץראה זכע לכ חמשיו 0
 ::ךלפ .תרוב<:םהחב+ףתומה

)- 

 אוהיל עבש תנשב :וכלמב שאוהי סכינש עבש ןב
 זכשו טכלשוריב ךלמ הנש םכיעבראו שאוהי ךלמ

 רשיה שאוהי שעיו : עבש ראבמ קדיבצ ומא 8
 ! ןהכה עדיוהי והרוה רשא וימי "ככ הוהי יניעב

 זכירטקמו שיחבזמ שכעה דוע ורס אל תומבה קר 4

 ףסכ ללכ שכינהכה ללא שאוהי רמאיו '! תומבב 5
 שיא רבוע ףסכ הוהי ריב אבו רשא םכישדקה
 בל לע קרלעי רשא ףסכ לכ וכרע תרושפנ ףסכ

 זכינהכה שכּהל וחקי + קדוהי תריב איבהל שיא 6
 לכל תיבה קדב תא וקזחי שהו ורכמ תאמ שיא

 שלשו םכירשע תנשב יהיו !קדב םכש אצמי רשא 7
 קדב .תרא םכינהכה וקזח אל שאוהי ךלמל קדנש

 ןהכה עדיוהיל שאוהי ךלמה תצרקו +! תרבה 8
 שיקוחמ שככניא עודמ שכהלא רמאיו םכינהכלו
 תראמ ףסכ וחקת ללא קדתעו תריבה קדב זרא

- 

 2 ו זמ תת

 14 תא הילתע עמשתו : ךלמה יחי ורמאיו ףב
 : קדוהי ריב שעה לרא אבתו שעה ןיצרה לוק
 14 טפשמכ דומעה ידע דמע ךלמה הדגהו .גרתו
 ץראה זכע לכו ךלמה ללא ?רורצצחהו םכירשהו
 הידגב תא הילתע ערקתו תורצצחב עקתו חמש
 ז% ירש תא ןהכה עדיוהי וציו :  רשק רשק .ארקתו
 התא ואיצוה םכהילא רמאיו ליחה ידקפ תויאמה
 יכ ברחב תמה הירחא אבהו תרדשל תיבמ לא
 16 זדל ומשיו | : קדוהי תיב תטות ללא ןהכה רמא
 ףלמה ריב םכיפופה תצובמ ךרד פצובתו ודי
 17 ןיב תרירבה תרא .עדיוהי תרכיו : שכש זרמותו
 הוהיל ופעל תויהל סכעה ןיבו ךלמה ןיבו קדוהי
 18 ץראה טכע לרכ ואביו + שעה ןיבו ךלמה :ןיבו
 ורבש וימלצ תאו ותחבזמ תא והצתיו לעבה תיב
 תוחבזמה ינפל וגרה לעבה ןהכ ןתמ תאו בטיה
 10 ירש תא חקיו : הוהי תיב לע תדקפ ןהכה םכשיו
 וע לכ תאו שיצרה זראו ירכה זראו זרואמה
 ךרד ואוביו הוהי תיבמ ךלמה תא ודיריו ץראה
 : סכיכלמה אפכ לע בשיו ךלמה תיב שיצרה רעש
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 ל. 1. 1

 תתל וכדי לע ףסכה תא ונתי רשא םישנאה
 ףסכ |! םישע שה קרנמאב יכ קדכאלמה ישעל גד

 שכינהכל הוהי תיב אבוי אל תואטח ףסכו סכשא
 שכחליו שכרא ךלמ לאזה הלעי זא ! הו 8

 לכע זרולעל וינפ לאזח שפשיו זרדכליו תג דע
 לככ תרא זרדוה! ךלמ שאוהי חקיו : םכלשורי 0

 והיזחאו םכרוהיו טפשוהי ושידקה רשא שישדקה
 בהזה לכ תאו וישדק זראו קרדוהי יכלמ ויתבא
 חלשיו ךלמה זריבו לדוה תיב תורצאב אצמנה

 רתיו |: םכלשורי ללעמ ללעיו שכרא ךלמ לאזחל 0
 זכיבותכ שכה תולה השע רשא לכו שאוי ירבד

 ומקיו =: קרדוהי יכלמל שימ'ה ירבד רפס לע ?1

 דריה אלמ תיב שאוי תא וכיו רשק .ורשקיו וידבע
 וידבע רמש ןב דבזוהיו תעמש ןב רכזויו : אלס 2

 דוד ריעב ויתבא שע ותא ורבקיו תרמיו והכה

 : ויתחת ונב היצמא ךלשיו

 5 סות יס א ייל
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 תונקלו -- ק , 257 -- תנקלו

 אצי , 70 --
 אצמי 674. | תיבה לע -- הוחי תיב

 14. ךאו 80. | השעי אל (טק.ז4 112. | אשעי הוהי ,

 181. | תופיס 224, 257, 674. = תוקרזמו 150. 674.  תרצצח 76,
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 והיצמא 174, 22%, 226 -- 8אהיצמא 94-

 םבישוע 109, ישיג 2 =

 (2 ב. 1. 11 ת א כ.

 9 לפינהכה ותאיו : והנתת תיבה קדבל יכ :שככירכמ

 תא קזח יתלבלו םשפעה תראמ ףסכ תרחק יתלבל
 10 בקיו דחא ןורא ןהכה עדיוהי חקיו ! תיבה קדב
 תנובב ןימיב חבזמה *לצא ותא ןתיו ותלדב רח
 ירמש םכינהכה קדמש ונתנו הדוהי זריב שיא
 זז יהיו : קדוהי זריב אבומה ףסכה לכ זרא ףסה

 ךלטה :.רפס רעיו ןוראב ףסכה בר וכ שתוארכ
 תיב אצמנה ףסכה תא ונמיו ורציו לודגה ןהכהו

 12 ישע די לע ןכתמה ףסְכה זרא ונתנו | ! הדוהי
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 1 יבצחלו זכירדגלו !הוהי תיב םכישעה זכינבלו ץעה
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 ; קדקזחל תיבה לע אצי רשא לכלו קרוהי זריב
 14 זרורמזמ ףסכ תרופס קדוהי תיב קדשעי אל ךא
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 16 והנתי הכאלמה ישעל יכ |! קרוהי זריב אבומה
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 זכשיו ודי בכריו תרשקה לע ךדי בכרה "רארשו
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 תיב ץראב ואבי באומ ידודגו .והרבקיו עשילא
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 ז ךלמ והיזחא ןב שאויל הנש שלשו םכירשע תנשב

 ןורמשב לארשי לע אוה' ןב זחאוהי ךלמ הדוהי
 2 ךליו הוהי יניעב ערה שעיו \ ! הנש הרשע עבש

 זרא איטחה רשא טבנ ןב שכעברי תראטח רחא
 4 לארשיב הוהי ףא רחיו .: הנממ רס אל לארשי
 ןב דדה ןב הדיבו פרא ךלמ לאזה דיב פנתיו
 4 הוהי ינפ תרא זחאוהי לחיו + םפימיה לכ לאזח

 יכ לארשי ץחל תא קדאר יכ הוהי וילא עמשיו
 % ללארשיל ?דוהי ןתיו .! פרא ךלמ םכתא ץחל
 לכארשי ינב ובשיו שכרא די תחתמ ואציו עישומ
 6 תאטחמ ורס אל ךא :שכושלש לומתכ שכהילהאב
 ךלה הדב לארשי תרא יטחה רשא םכעבהי זריב
 7 ריאשה אל יכ :ןורמשב קרדמע קררשאה כגו
 קררשעו .םכישרפ זכישמה כא יכ כע זחאוהיל
 שכרא ךלמ םכדבא יכ ילגר םכיפלא תרשעו בכרי
 8 ילכו זחאוהי ירבד רתיו ! שדל רפעכ שמשיו
 רפס לע שסיבותכ שה אולה ותרובגו השע רשא
 0 שכע זחאוהי בכשו ! לארשי יכלמל כימיה ירבד *

 : ויתחת ונב שאוי ךלמיו ןורמשב והרבקיו ויתבא
 זס קרדוהי ךלמ שאויל קדנש עבשו םכישלש זרנשב
 שש ןורמשב לארשי לע זחאוהי ןב שאוהי ךלמ
 זז רס אל הוהי יניעב ערה השעיו + הנש זררשע
 תא איטחה רשא טבנ ןב םשפעברי רואטח 'לכמ
 12 רשא לכו שאוי ירבד רתיו : ךלה הדב ללארשי

 הדוהי ךלמ היצמא עכע טפחלנ רשא ותרובגו השע

 ל
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 יג אזו" 5

 תרא ?ץדנת רמאל ןונבלב רשא זראה רא חלש
 ןונבלב רשא הדשה תיח רבעתו השאל ינבל ךתב
 ןכודא תרא קריכה קרכה :חוהה זרא סמרתו
 קררגתת קדמלו ךתיבב בשו דבכה ךבל ךאשנו
 עמש אלו :ךמע הדוהיו התא התלפנו קדערב
 זכינפ וארתיו ללארשי ךלמ שאוהי רעיו והיצמא
 רשא שמש תריבב ;רדוהי ךלמ והיצמאו תצוה

 שיא וסניו ללארשי ינפל הדוהי ףגניו !  קרדוהיל
 ןב שאוהי ןב הדוה' ךלמ והיצמא תאו ! ולהאל
 שמש זריבב לרארשי ךלמ שאוהי שפת והיזחא
 רעשב טכלשורי תרמוחב ץרפיו כלשורי ואביו
 ! הדמא תרואמ עברא קדנפה רעש דע םכירפא
 עכילכה ללכ תראו ףסכהו בהזה ככ תרא חקלו

11 

12 

3 

4 
 תאו ךלמה תיב תורצואבו הוהי תיב שכיאצמנה

 שאוהי ירבד רתיו ! הנורמש בשיו תוברעתה ינב 5

 והיצמא שסכע שכחלנ רשאו ותרובגו הרשע רשא

 ירבד רפס לע פיבותכ שה גלה ץדדוהי ךלמ
 ויתבא שפע שאוהי בכשיו ! לארשי יכלמל םשימיה 6

 זכעברי ךלמיו ירארשי יכלמ שע ןורמשב רבקיו
 הדוהי ךלמ שאוי ןב והיצמא יחיו !  ויתחת ונב 7

 שמח *לארשי ךלמ זחאוהי ןב שאוהי תומ ירחא
 שה תולה וה'צמא ירבד .רתיו + קדנש קררשע 8

 ! ;רדוה! יכלמל כימיה ירבד רפס רע םיבתכ
 וחלשיו השיכל סנו שכלשוריב רשק וילע ורשקיו

 1 ת 24

 ןב דימ סכירעה תא חקיו זחאוהי ןב שאוהי בשיו

 ויבא זחאוהי דימ חקל רשא -לאזח ןב דדה
 זרא בשיו שאוי והכה םכימעפ שלש קדמחלמב

 ! ללארשי ירע

 6 60 גת. 1.
9 

5 

60% 

 ז ךלמ לארשי ךלמ זחאוי ןב שאויל שיתש תנשב

 טכירשע ןב |: קרדוהי .ךלמ שאוי ןב והיצמא
 קדנש עשתו זכירשעו וכלמב הדיה קדנש שמחו
 ! שכלשורי ןמ ןידעוהי ומא םשכשו טכלשוריב ךלמ
 *כככ ויבא דודכ אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו
 אל זרומבח קר : קדשע ויבא שאו השע רשא

 יהיו ! תומבב שכירטקמו וכיחבזמ שכעה דוע ורפ
 וידבע תרא ךיו ודיב קדכלממה קדקוח רשאכ
 6 אל זכיכמה ינב תאו : ויבא ךלמה תא כיכמה
 הוהי הוצ רשא השמ תרות רפסב בותככ תימה
 ותמוי אל זכינבו שכינב לע תובא ותמוי אל רמאל
 7 הכה אוה :תומי ואטחב שיא כא יכ תובא לע
 תא שפתו םשכיפלא תרשע חלמה יגב סודא תא
 זכויה דע לאתקי המש תא ארקיו המחלמב עלסה
 8 שאוהי לא םכיכאלמ היצמא חלש וא ! הזה

 קדכל רמאל ללארשי ךלמ והיו ןב זחאוה' ןב
 9 לא לארשי ךלמ שאוהי חלשיו + םשינפ הארתנ
 ןונבלב רשא חוחה רמאל קרדוהי ךלמ והיצמא
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 286,664% קזוחס 2,82. | הדוהי -- לארש" 174, 187, 226 -- טפו,

4 8% 

 שאוהי 1%-- ה כ 5

 ףסכהו --ףסכה לכ תאו

 רשאו -ו

 אולה 2,

.6 ,94 - 282, 283( 2 

 2, 71 3 הר 9 /

82 

 םבלשורי ןמ"

 2%. רדה -- רדה 174. = ויבא 58 2. | םבימעפ -- םבינש
 155. שאוי , 154 -- שאוהיל 4.

 ז. שאוהיל סָּב. | זחאוי -- ו* . 70 -- !חאוהי 1, 2, 3, 30, 82 9
0% ,257 ,224,253 ,201 ,198 ,195 :187 ,182 ,155 ,154 ,145,150 

 263, 282. 28 : קצנוס ךלמ לארשי , 201 -- 25 0,
 היצמא 1.21,8%ף8. שאוהי 150, 251.  הדוהי -- הדוהי שאוי 6.

 2. הנש - - - היה 55 150. עשתו 1. | םבילשוריב 6.
 ןדעוהי 2. 23. 10: 82, 80: 93, 112, 128, 145 4 16

 182,198, 224, 240, 253, 271 4, 659 'ת*-- ןיעדוהי 1.
 --- םבלשורימ 2, 21,145, 158, 187: 249, 253: 257, 260 -- םבילשורימ

 96 -- םכלשורמ 70. | םבילשורי 4, 94, 154, 160 1.
 < 4. לכב --לכ ב. | השע 1", 40,190 השע 7.

 ף- ךיו ס5 -
 6. תרות רפפב -- תרותב 228. | רפסב , 240. | רשא ,7.

 רמאל , 174. | ותמי - - - - תובא ;155. | תובא
 לע - - - םכינב | 145. | ותמוי 2*-- ותמי 70. | םכא יכ ,4-

 שבא , 21: 23: 0 4- ואטחכ קממס 93. | תומי -- ותמוי
 60, 182 --- 1\!כ)י 1, 2, 4, 21, 30, 09 8, 899, 2 170,

 240: 261. 253: 257; 260 264 271 4, 659 'ק : קונוס 178 ; 6
1% 

 5 אוה קזותס אוהו 1. םכודא תא \ 17+ תא
 אינב 1, 2, 4. 21, 70: 85. 933 ָָ 7
26 42 :283 :282 ,270 ,264 260 ,267 ,224 ,182 ,180 ,179 

 288, 00, 602, 664 ; קזנומס 110. הלמה -- ה 7,, 
 174, 176, 182, 240, 24, 250, 251, 252, 14. 69 'ק ג קונוס

 82 -- ךלמה זֶקָבְ, 01665 4-
 8. היצמא קזנומס והיצמא 154. | לא 06 תא 82. | שאוהי --
 ה 93: 154: 155; 173, 180, 201, 226. 253, 7% 260, 264 ; קזותגס
 1 -- הי טק.14 130. | %והאוהי - הכל -- ךל 220, 250 -

 הכ תק. 1:
 ף. שאוהי -- ה \ 85, 194, 288, 60 --

 2,144,150, 154,178. 225, 226 -- והי טק.

 והיצמא - ו
 רמאל ,
 226,262 -- ל קנווס כ 6. לא 2% קצוממס [רא 0. וראה

 עתמס ץראה 96. = הנת , 240. = השאל -- ל , 264-- רמאל
 תיח תא 4. סומרתו 96. 4

 10. חרא . 4, 40 -- 208 158. | םבדא 260. - המל 145, 1
 תלפנו 20 20 21; 21; 30, 29 85: 923: 94: 150: 154: 155: 4 1

 174,152, 187. 224, 22%, 220, 228, 359 -- בש תלפנו ג-

 הדוהיו -- הדוהיב 4

 - 11. ךלמ שאוהי טנג זז. | שאו 139,154, 252. | לארשי



 4. אטו

 לארשי ךלמ ושכעבריל הנש עבָשו םכירשע תנשב
 שש ןב 1 קרדוהי ךלמ ;דיצמא ןב קדירוע ךלמ 2

 קונש שכיתשו כישמחו .וכלמב היה הנש קררשע
 : סכלשורימ :והילכי ומא ששכשו םכלשוריב ךלמ

 והיצמא השע רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 3

 םכיחבזמ שכעה דוע ורפ אל תומבה קר :ויבא

 יהיו ךלמה תא הוהי עגניו | תרומבב זכירטקמו 5
 זכתויו תישפחה תיבב בשיו ותמ םוי דע ערצמ

 רתיו :ץראה שע תא טפש תיבה לע ךלמה ןב 6
 שכיבותכ שפה אלה השע רשא לכו והירזע ירבד

 בכשיו | : קרדוהי יכלמל ימיה ירבד רפס לע ל
 ריעב ויתבא שכע ותא ורבקיו ויתבא שע הירזע

 עכישלש זרנשב : ויתחת ונב שתוי ךלמיו דוד 8

 והירכז ךלמ הדוה' ךלמ והירזעל קדנש קרנמשו
 ! םכישדח קרשש ןורמשב לארשי לע סכעברי ןב

 רס אל ויתבא ושע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו ּס

 זרא פטטחה רשא טבנ ןב םכעבר' תרואטחמ

 לבק והכיו שבי ןב זכלש וילע רשקיו : 'לארשי ז0
 הירכז ירבד רתיו :ויתחת ךלמיו והתימיו סע 1

 יכלמל זכימיה ירבד רפס לע כיבותכ שנה |
 תווה לא רבד רשא ;רוהי רבד אוה : לארשי 2

 ללארשי תצסכ לע ךל ובשי שכיעיבר ינב רמאל
 עכישלש תנשב ךלמ שבי ןב םכולש | :ןכ יהיו 14-

= 

 80 0 א 4.

 1. הירוע --והיזע 1 -- והירזע 419.  והיצמא 0 6 2

-1, -- 264 ,260 
 2. הנש 1,112. | היה ,94,14ף. - םכישמחו -- םכישמחו ח

 174.  םכיתשו טע.185 112--- םכיתשו הנש 140.  הנש

 םבילשוריב 96. = והיליכו 154. | םבילשורימ 96 -- םכלשוהי ןמ 4.
 2. ויבא , 1.

 4. םכירטקמו -- ם , לס. | תרומבב -- תומב 4.
 5. ערוצמ 21, 10, 70, 95: ,,,,+,+,7%
,4 ,281 ,282 ,27 ,264 ,260 ,257 ,253 ,250 ,226,246 ,224 ,187 

 286 ; קנננתס 140 ; (סתו6 82. | ותומ 1, 2, 3, 30, 70 0 8
7 ,1 ,155,168 ,149,150.154 .145 ,112,115 

 .195: 22%, 228, 240, 253, 257, 260, 204:  קתס 0

 06 22,82. בש" 171. | תיבב -- תיכב 128 -- תיב 27

 תושפחה 145, 173, 180, 201, 224, 260,263. | 0 פוש 2

,200 ,27 ,2%2 ,224 ;155 

 6. והירזע -- ר , 1 -- | . 240 471, 616 -- והיםכזע 263- | לכו
 4240. אולה 94,155, 279.282,283,284,286. םביבתכ 2

 5,242 לר כה

 7. והירזע 23, 30, 96, 150, 154, 155, 158, 187, 229, 2400

494 ,490 ,475 ,461 ,425 ,420 :399 ,407 ,264 ,260 ,257 ,253 ,250 
 543: 569, 579 575, 583, 607 -- והיזע 1 -- !ס66 היזוע .

 ויתבא 1% 6% 2*-- ויתובא 96, 7. ותא 1% , 224 -- ותוא

 112,158.  ויתבא םכע 2% 4, 70, 8%. | ךולמיו 96, 27, 260 4.
 8. הנומשו 158,224. | והירזעל -- הירזעל 1 32

 228, 250, 356, 420 -- 7 , 4. הירכז ְ

 9. ושע קזותס השע ףָּג- | ויתובא 7קס,158,187. | אלו
 זראטחמ 2: 3: 30, 70, 82, 85, )3, 96, 112, 11,150, 4

 168, 174, 224, 226, 240, 251,253, 260,263,264. | יטחה 154. -

 10. רושקיו 174.  םבולש 1, 21,10,70 82; 2
 150: 174,224, 251, 253, 257, 260,360 קונמס 2,139. | םביעלבק

 174-- םכעלבק 30, 85, 155, 158, 160, 180, 224, 264, 271 1,

 300, 601, 4 והתמיו 2, 23, 70, 82. 85, 96, 22%, 240 2

.4 200 ,257 
 זז. והירכז 150, 180, 187, 226 ; קזונס 4.

 150 1 לארשי -- הדוהי 14

 נ2. רבד 1%-- רבדה 96. | הבד 2"-<=הוהי בד 219-685
 0706 לע 139. | רמאל ,178,180. | םכיעבר ז, 3, 4, 67, 939

,72 :172 ,155 ,154 ,150 ,128 ,115 ,114 ,101 ,96 

 201, 220, 227,228 209. 207,200, 260, ןמ יהיו

 13. בלש 25, 04, 04 097, 226, 227. שיבי 23, 100 42

 155:263. | תנשב , 154. | עשתו -- עבשו 182,375. | היזעל --
 והיזועל 2%1 -- והירזעל 1, 187, 27ז 4, 283 4 -- הירעל
 96, 112ג 11ף) 128) 146, 150, 154, 155, 160, 172, 4,

 םביבתכ 6

 4 6 7 %006 זז. יי

 " 20 לע ותא ואשיו |: םםש /והתמיו הדשיכל וירחא
 : דוד ריעב ויתבא שקע שכלשוריב רבקיו סכיפופה

 שש ןב אוהו הירזע תרא קרדוהי שכע 'רכ וחקיו
 : והיצמא ויבא זרחת ותא וכלמיו קדנש קררשע
 22 בכש ירחא הדוהיל הבשיו תליא תא קדנב אוה
 21 הנש הרשע שמח תנשב | :ויתבא שע ךלמה
 ןב שכעברי ךלמ קרדוה' ךלמ שאוי ןב והיצמאל
 ! הנש תאו שכיעברא ןורמשב לארשי ךלמ שאוי

 24 זרואטח ילכמ רפ ל ?זדוה יניעב ערה שעיו
 2% אוה ! לארשי תא איטחה רשא טבנ ןב םשעברי
 םי דע תרמח  אובלמ "לארשי רובג תרא 'בישה
 דיב רבד רשא לארשי יהלא הוהי רבדכ הברעה
 : רפחה תרגמ רשא איבנה יתמא ןב קדנו' ודבע
 26.  ספאו דאמ הרמ לארשי ינע תא הוהי קדאר יכ

 27 רבד אלו ! לארשיל רוע ןיאו בוזע ספאו רוצע
 םכימשה  תרחתמ לארשי שכש זרא תוחמל הוהי
 28 זכעברי ירבד רתיו : שאוי ןב שכעברי דיב סכעישויו
 בישה רשאו שכחלנ רשא ותרובגו השע רשא לכו
 שכה אלה לארשיב הדוהיל תמח תאו קשמד תא
 ;ללארשי יכלמל וכימיה ירבד רפס רע סיבותכ

 20 ירארשי יכלמ םכע ויתבא שכע שעברי בכשיו
 : ויתחת ונב הירכז ךלמיו

 2 ץ-

 שץ הב תו כ

 19. וילע רשק < 174.  םםילשוריב 96.  השיבל 1" 0:6 השכל 4.
 השיבל וירחא וחלשיו , 30, 112, 145, 19%: 249, 7. והחלשיו 6

 -- חלשה 224.  *'רחא 96. | השיכל 2%, 82 -- 06 השבל 4 -
 כ קמפס ב ף99.  והותימיו 112, 18 -- והנהימי) 2, 21, 320 2

 93: 94, 95 99: 76,,,,,, 
72 :253 2 ,246 ,240 ,228 ,226 ,22% ,210 ,187,198 2 

 271,279, 282: 283, 284: עומס 82,130 -- והותמיו 4.

 20. ותוא 96, 112,158.  םבילשוריב 96. | ויתובא 96
 17. דיוד

 21. םכע קס םכעה 1.  הדוהי טק.48 139.  הירזע -- הירזע

 ונב 173 -- והירוע 154. 240, 252, 421, 575 ; קצ1נתס 171 ; !סעצזס 4

 אוחו . 99- שש \ 226. | הנש ;96. = וכילמיו 1, 23, 10, 70 59
79 ,93:99,112:115:150.154,158,174,182,187,1989.224 

 356 : (סעו 140 -- וכילמיו וכלמב 253. ותוא 112. = היצמא 4.
 22. תליא < תילא 2%7 -- תלא 2 -- תוליא 182. | הבישיו
,+ ,,,ָ ,99 :93 ,85 ,70 .23 
 187, 224, 225, 226, 228, 253, 257, 260, 264, 664: קננמסס 2

 10. | ךלמה -- ךלמה ל 4. ויתובא 96, 158,174, 7.
 24. שמו טק.135 155.  והיצמאל --ו 182 -- מ | 21.  הדוה*

 =- לארשי 4. ךלמ 3"-- לע 3, 96, 102,

 224, 226, 240, 271, 282, 288, 300, 601 ; תטתס 168. | םכיעברא

 כ
 24. אלו 4.

4 260 ,257 ,251 ,281 ,240 ,226 ,182,187 ,174 ,150 

 -- רשא איטחה 14

 2%. .בישה -- הכה 190. | תא קנומס לא 128. - אבלכ
.26044 ,2%7 ,253 ,240 ,187 ,154 ,190 ,115 ,112 ,96 933 ,80 

 לארשי יהלא , 128. | יתימא 30, 190, 187, 260.  איבנה , ,
 :יירשא - 506 כ רבה

 26. לארשי -- לארשי ינב 1.

 [-ראטה 2, 2, 4; 21, 70, 82, 8%, 80, 01ו 2

 איטחה

 הרומ 6, 112, 115, 42

 176, 224, 240. דאמ \ 253. | םפאו רוצע , 257,260,  םפאו 2"

 -- ספאו בוזעו 168 -- בוזעו 96. | בוזע -- רוע 23. | רוע

4 200 ,257 ,25 ,2%2 ,224 ,210 ,174 ,155 ,154 1152 :112 ,99 

 -- רוע 240. - לארשיל קונמס לארשיב ,.
 27. תחמל :15. - םבימשה ץווומס םכימשל 4. | םכעישיו 90,

 22% -- םבעשויו 4 -- 'ו טק. 28 דיב -- תחתמ 0
 %%%%%א ךיב 175-

 28. לארשיב -- (9) - -יותרובגו \ 23: = תרבמו 65." ראו
 148. אולה 21,112,172, 204, 271, 270, 282, 28, 284, 6.

 | םיבתוכ" 80, 11 111 10, 124

 29. לארשי - - - - - בכשיו , 70. | םכעאברי 21. | ויתבא םכע
 ל 182. | ויתובא 158,187. | םכע 2"--םכעו 4. | ךולמיו 71
 200,264.  והירכז 1501 58,187, 201,225, 228, 253, 257,260
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 ןומראב ןורמשב ּוהכיו ושילש והילמר ןב חקפ וילע
 ופישמח ומעו היראה תאו: בגרא תא ךלמ תיב

 רתיו : ויתחת ךלמיו והתמיו םכידעלג ינבמ שיא 6

 לע 'סכיבותכ שכנה הדשע רשא לכו היחקפ ירבד

 טכישמח תנשב ::.לארשי יכלמל זםימיה ירבד רפס 27
 ןב חקפ ךלמ קרדוהי ךלמ הירזעל הנש זםיתשו

 שעיו :הנש םכירשע ןורמשב לארשי לע והילמר 8
 ןב כעברי זרואטח ןמ רס אל הוהי יניעב ערה

 ךלמ חקפ ימיב |: לארשי תא איטחה רשא טבנ 29
 תא חקיו רושא ךלמ רפאלפ תלגה ת4ב לארשי
 שדק תאו חוני תאו קדכעמ תיב לבא תאו ןויע
 ץרא לכ הלילגה תראו דעלגה תאו רוצח זראו

 ןב עשוה רשק רשקיו ! קדרושא םלגיו ילתפנ 0
 ךלמיו והתימיו והכיו והילמר ןב חקפ לע קדלא

 רתיו = : קריזע ןב שכתויל זכירשע תנשב ויתחת 1
 רפס לע זכיבותכ שכנה השע רשא לכו חקפ ירבד

 עכתש תנשב |: לארשי יכלמל וכימיה ירבד 2
 והיזע ןב שכתוי ךלמ לארשי ךלמ.והילמר ןב חקפל

 וכלמב היה הנש שמחו כירשע ןב : הדוהי ךלמ 3

 ומא שמשו סכלשוריב ךלמ קרנש הררשע ששו
 לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 4: קודצ תב אשורי 4
 אל תומבה קר ! רשע ויבא והיזע השע רשא 5

 תצוה .תומבב שירטקמו שכיחבזמ םשכעה דוע ורס

 ירבד רתיו :  ןוילעה קדוהי תיב רעש תא קדנב 6

 5 א\ו ו .+(. 5

 םכימי חרי ךלמיו הדוהי ךלמ היזעל קדנש עשתו
 14 תגביו קדצרתמ ידג ןב ספחנמ 'לעיו = ! ןורמשב
 והתימיו ןורמשב שבי ןב סכולש זרא ךיו ןורמש
 16 רשא ורשקו םכולש ירבד רתיו + ויתחת ךלמיו

 יכלמל כימיה ירבד רפס לע שכיבותכ שכנה רשק
 ז6 לכ תראו חספת זרא כחנמ הכי זא ! ללארשי
 ךיו חתפ אל יכ הצרתמ הילובג תאו הדב רשא

 17 עשתו שישלש תנשב ! עקב היתורהה לכ זרא
 ודב ןב :שכחנמ ,ךלמ קרדוהי ךלמ קריתזעל הדנש
 18 ערה שעיוו : ןורמשב טכינש רשע לארשי לע
 טבנ ןב שפעברי תואטח לעמ רס אל הוהי יניעב
 19 לופ תוב ! ןימ לכ לארשי קרא תויטחה רשא

 רככ ףלא לופל טכחנמ ןתיו ץראה לע רושא ךלמ
 : ודיב קדכלממה קיזחהל ותא וידי זרויהל ףסכ
 20 ירובג לכ לע לארשי לע ףפסכה תא שחנמ אציו
 ףפכ שילקש שישמח רושא ךלמל תרתל ליחה
 ;ץראב שכש דמע אלו רושא ךלמ בשיו דחא שיאל
 21 שה הוולה קרשע רשא לכו שחנמ ירבד רתיו
 : לארשי יכלמל ששימיה ירבד רפס לע סכיבותכ
 22 ונב קריחקפ ךלמיו ויתבא םשע שקחנמ בכשיו

 234 ךלמ הירזעל הנש שישמח תנשב : ויתדת
 ןורמשב לארשי לע שכחנמ ןב היחקפ ךלמ הדוהי
 24 תואטחמ רס אל הוהי יניעב ערה שעיו ! םיתנש
 2% רשקיו : לארשי תא איטחה רשא טבנ ןב םכעברי

 שרה תיז כרם ם 6 10 א ₪

 ז 82, 226, 227, 246 24, 20, 21, 2%3, 257, 260, 270, 271 , 2822

 659 ק; 664: קזותגס 128 ; תטתס 1. תא , 264 -- תאו 4.

 בגראה 23, 30, 70, 96.150,187 -- בוגראה 224 -- בונרא 3,

 210, 253, 257,260, 270 ; קצונתס הירא 102." םבשמח

 202. םכידעלגה 4 והותימיו :ז2, 257 -- והתימיו 1, 2, 9

75 ,+ ,+ , ,+ ,55 :20 :21 

 182, 195: 210: 249; 252, 260, 263, 264, 664 ; קנווס 82, 4

 ךולמיו 260 4.

 26. "רבד - - (7) - - היחקפ , 182. | לכו ,242. | םכנה 6
 הנה 8% -- םבה אלה 154,226. | םביבתב 8%, 96, 150,

 227. - %רפס 21. - לארשי -- לארשי ןורמש 6.
 27. הירזעל -- 04

 28. אלו 226. | תואטח ןמ -- תאטחמ 40, 224.  תאטה
220 ,174,175,187,210 :172 ,14 ,150 ,93:96:112,111 :95 

 246, 2523, 257, 260, 263, 204, 271 4. | רשא -- רשאו אטח רשא
 226.  לארשי -- והילמר ןב חקפ וילע רשקיו לארשי 1.

 29. חקפ -- ןב חקפ 1, 6, דג -- והילמר ןב חקפ 14%. | ךלמ
 לארשי -- והילמר ןב 253. = ךלמ 1%--ןב 11%. | תגלת < 2
 22%, 4. רושא -- רופא תא ,1- ןויע . קזותוס זויע

 158 --ו,.1ופ- | לע 7. תיב , 1, 96 -- תיב תאו 1:

 תאו -- תאו הוהי 82.  שדק -- שדק בא 260. | רוצח תאו , 1:

 לכ -- לכ תאו 30 93, 2
 30. רושקיו 160 -- ש נק. 86 21. | הלא -- הליא 2ָאְק. א לע

 -- לא 96,158,226,228. | ןב 2", 178.  והתמו

 96, 150, 176, 197, 226, 260, 264 -- והיתמיו 154. | ךולמיו 264 --

 4240. | היזע - - - קרנשב 115. | םבתיל 224.  והזוע 6
 154, 251 --היוע 2 150 --וה'זע :,3, 21 2

 158,160,172,182, 226, 226, 228, 288, 601, 602 ; תטמס 20% ---

 אהיזע 128, 140 -- הירזע 7.

 31. היחקפ 1:80. השע -- סנ השע 118. | םכנה -- םכה אלה
 174 םכיבתכ 8%, 89, 96, ָ,,,24

 42. םביתשא 1. | ךלמ לארשי , 30. | ךלמ והיזע , זז5. | והזע
 -- 93: 99,145, 172, 201 -- והיזוע 90, 112, 1%0, 14,168 --

 היזוע 224, 27 -- !הירוע 7.

 23. ןב --רב 182.  םבירשעו שמח < 2%2. | היה 96,113 -

 םכתוי היה 180. םבילשוריב 96. | שכשו קזוווס ששו 66. אשרי
 187, 264 -- השרי 253, 27, 260 --השורי קס, 96

 226, 228, 240 ; חטחס 180 -- א טק. עג- קדצ 4.

 34. השע 5 א 4% והיזע - !.. 99 -- היוע 224 -- והיזוע קס

 112,154, 158, 253, 257, 260 -- והירזע 7. השע 214

 45. םכעה ,252. - םםיהבומו םבירטקמו < 188. = תרא ,

 בלש

;602 ,601 ,400 ,289 ,260 7% :1 240 ,228 ,226 ,224 ,201 ,105 
 קזומס ף4 ; (סז6 ף9: תטתס 5 --- אהיזעל 158 -- טק. 3 8

 -- הז גק. 46 130.  ךולמיו 257, 260, 264: 006 0-
 14. ןורמשב - - (1 ) - - לעיו \ 224 -- טק. 4 -

 96,178,187.  שיבי 21, 100, 110, 144, 172, 178,246, 2 20
 1סס 1. | ןורמשב ,112. | והתימיו , 128 -- והתמיו 96: 99: 0

 2%3 -- והיתמיו קס. | ךולמיו 257, 260 +
 ז <. םבולש --ו , 96 -- קוס םכנה שבולש 1.

24 ,96 
 16. הכה 14א.  הלובנ 1, 2, 21, 3; 96, 150 -- הילובג לכ

 187.  יכ 178. | התפ -- הספ 182, תומס 70. | תרא 27--
 תראו 80,154,172,182,201,8%. | לכ -- הב רשא לכ 6.

 היתרהה 8%, 96. 172, 182, 227, 240 -- היתוירהה
 17. הירזעל --הירזעל היזעל 4 -- והירזעל 154.  לארשי -- לארשי

 ןורמשב 8%. | םכינש רשע , 3-
 18. הוהי -- '* 5. 1:ת. 174. | תואטחי לעמ -- תואטחמ 4

 -- תאטחמ 145.  לעמ -- לכמ 85, 154 224 18. - ע
 84 ראטח 2, 3, 21, 825 2 96, , 187, 9
 240, 253; 257, 260, 264.  םבעברי -- םכעברי נ ןב 96.  טבנ ןב

 דו רשא -- רשאו אטח רשא . וימי לכ , 154.
 19. ןתיו -- םכנתיו 224 -- ] טק. 145 9- | םכחנמ -- םכחנמ

 ףסכה תא 201. - קיזחהל - - - - רככ ,ז45. ככ
 וידי ,173. ותא -- מע 1.  קיזחהל ---ותא וירי קיזחהל -

 20. אצויו 2,112, 174. - לארשי לע 75.  לארשי -- לארשי לכ
 249.  ירבג , 240 -- ירוביגב - םבילקש , 240. <

 ' ךלמ קעגתס ךלמל 168. | רושא 2", ז1+-
 21. אלה 410 222 10,709 + 6 5 90
 זז. 179, 182, 187, 105, 224, 2
 253: 254: 72 200, 264.  םביבתכ 2, 4 1242

 לארשי -- הדוחי 5.
 22. שבע -- םבא 270 -- תא

 ןורמשב רבקיו ויתבא 250 -- רבקיו ויתבא 5
 260, 204, 4. והיחקפ ז 4.

 23. סםבישמח -- תוגזפ. 400. םכיתשו 174

 ןורמשב םביתנש < 4.
 . 24. אלו 1. | תאטחמ 2: , 21, 82, 95. 93. 9
.204 ,200 7 :253 :251 ,240 ,220 ,224 ,210 ,187 ,174 ,158 ,150 

 תרא -- הוהי תרא 1:
 25. רושקיו 112, 174, 226, 260, 264: קצותוס 70. וילע -- ךילע

 .ץס. . השילש 102,154.254. - ןומראב --ן 4-54
 ךלמ = ךלמה 1, 2, 70, 89, 5 ;, ,ָ,,,1 79. 1 176

 םביבתכ 2

 ויתובא 1, 158, 187 ---
 ךולמיו 139: 7:

 והירזעל 5



 (0 ל 1

 לארשי ךלמ ףכמו טכרא ךלמ ףכמ ינעשוהו הלע
 בהזה תאו ףסכה תא זחא חקיו : ילע שכימוקה 8

 חלשיו ךלמה זריב תורצאבו קדוה' תיב .אצמנה
 לעיו רושא ךלמ וילא עמשיו : דחש רושא ךלמל 9

 תאו הריק הלגיו השפתיו קשמד לא רושא ךלמ
 זרלגת תרארקל זחא ךלמה ךליו + זרימה ןיצר 0

 רשא חבזמה תא אריו קשמוד רושא ךלמ רסאלפ
 תא ןהכה הירוא ללא זחא ךלמה חלשיו קשמדב

 ןביו :והשעמ לכל ותינבח תאו חבזמה תרומד 1

 ךלמה חלש רשא לככ חבזמה תא ןהכה הירוא

 ךלמה אוב דע ןהכה הירוא השע ןכ קשמדמ זחא

 ךלמה אריו קשמדמ ךלמה אביו ! קשמדמ זחא 2

 ! וילע לעיו חבזמה לע ךלמה ברקיו חבזמה תא
 וכסנ תרא  ךסיו ותחנמ זראו ותלע תרא רטקיו 3

 ; חבזמה לע ול רשא כימלשה םכד תרא קרויו

 תאמ ברקיו הוהי ינפל רשא תשחנה חבזמה תאו 4

 ותא ןתיו הוהי תיב ןיבמו חבזמה ןיבמ תיבה ינפ

 תא זחא ךלמה והוציו : הנופצ חבזמה ךרי לע 1 5

 תא רטקה לודגה חבזמה לע רמאל ןהכה הירוא

 ךלמה תלע תאו ברעה תחנמ תאו רקבה תלע

 עכתחנמו ץראה שכע לכ תלע תאו וחחנמ תאו

 5 6 'ע 1 ס א 4.

 111 006 128 --ל ₪ק.140 130 -- רס ₪ק.148 100. רושא

 -- רופא 158. | רמאל ,150. | ךינבו 187. | ינעשהו 246 =

 יניעישוהו 154 -- ינעישוהו 1, 2: 3, 21, 23, 30, 67, 70, 2 52

144 ,,, 102 ,101 ,99 ,96 :94 :93 ,90 

 ז58,172.171:174,178,180,182, 187, 10%, 201 224, 229

 249: 253: 257, 2600, 263, 264: קמנמס 113 --ש נק. ג" 0

 ףכמ -- ךלגר ףכמ 182.  םכרא -- םכרא לארשי 21--ר נק.

 1. םכימקה 1, 70, 85. 80,111,144,150, 154,174, 182, 187,
. .4 ,257 ,2%2 ,240 ,210 

 8. בהזה תאו -- בהזהו 226. | תיב :"-- תיב תורצואב 178-<

 תיב תורצאב 253, 2%7, 260 -- תיבב 182, 249. = תורצואבו 2, 9

 21: )6, 101,112,150,158, 240,257,26) 264 -- תרצואבו 70--

 תורצאב 187. | תיב 2"-- הוהי תיב 171. | חלשיו -- ח קוס ך

 139. | ךלמל ,187. | רחוש 150,158, 240 257, 260 4.

 9. עמשיוא 1, | רושא ךלמ לעו , 182. | לא =-לע -

 הלגיו -= הילגיו 149 -- הל
104 

 9.10. קשמוד - - (13) - - השפתיו ,

 10. ליו -- לעו 172. | רפאלפ , 112. = רושא -- רופא 8%
 קשמוד -- קשמד 1, 4, 40, 80 56 2 198, 240 2

 257,260, 286. - הבומה -- (9) -- רשא ,182. | רשא , ₪.

 לא למ ז: תא 2" קוגמס לא 70. | תאו--

 11. ןהכה -- (10) -- תא ל 90. | תאו זז | לכו
 קשמדמ 1%-- קשמדב ףָּנ -- מ 1" טק. 0 --.(7) --ןב

 קשמדמ , 70,158, 201. | הירוא 2" קצוותס והירוא 3- אב 1 2.

.4 ,257 ,253 ,224 ,195 ,182 ,180 ,174 :154 :115 :99 5 

 ךלמה זחא < 4. זחא 2"-- דחא 6.

 12. לע קזומס לא 70 -- תא 1.

 13. ותחנמ - - - רטקיו , 150. = ותלוע 4,

 174, 257 -- *תלע 101. | ותחנמ -- תאו ותחנמ 173.  םכד תא

 םכימלשה 215 4. | תא !סאו6 תא וילע 128. = ול , 8% -- אל 5.
 חבומה לע -- וילע 249. | לע -- לע רשא 6.

 14. חבזמה 1"-- ה. 1, 85,999, 150, 201 -- תשחנה החבומה 4

 תשחנה -- תשחנה תאו לס --ח , 21.  רשא א 167. ותוא 2

 6. הנפצ 70, 85,1ף0,187, 0.

 15. הוציו 40, 70,112, 128, 168, 175,176, 240, 261,270, 271

 282, 659'ק. | ךלמהא ףָּב. תא 1%--תאא 140. | לודנה--ו,
 102 -- לודגה ןחכה גה 150. | ךיששקה 8%.  :תלוע 5
 . 150, 154, 195, 240, 267, +. רקובה תאו - - - תלע ,
 8 תרלע 2"-- תרלוע 2 96, 112, 150, ,,,,6

 264 ; 6 110 -- תלמ קצותס 1. תרלע 3%-=תלוע

 155: 174, 182, 240 ; 10766 140 -- תלוע לכ. םבעה 302

 158 ; טז 140. | ץראה ,158. | הלע םכד לבו , 4

 7 הלוע 30, 99, 112, 240; (ס16 130 -- הלועה 96 -- הלעא 1.

 םכד 27.96.  קורזת סב, 182, 200, 264. | דבזמו קזנתוס הבומה 1.
 יל ,112 -- )ל קנווס 80

 ד. ו

 22 הישפתיו 257, 4.

608 0 

 רפס לע זכיבותכ שכה אולה השע רשא לכו םכתוי
 37 לחה כהה םכימיב : הדוהי יכלמל פכימיה ירבד
 זראו זכרא ךלמ ןיצר ץרדוהיב חילשהל ;דוהי
 48 רבקיו ויתבא טכע שכתוי בכשיו !והילמר ןב חקפ
 : ויתחת ונב זחא ךלמיו ויבא דוד ריעב ויתבא שכע

6 

 1 ךלמ והילמר ןב חקפל קדנש הרשע עבש תנשב
 2 קדנש זכירשע ןב : זרדוהי ךלמ שתו! ןב זחא

 אלו שכלשוריב ךלמ הנש הרשע ששו וכלמב זחא
 4 ךליו :ויבא דודכ ויהלא הוהי יניעב רשיה השע
 שאב ריבעה ונב תרא םכגו לרארשי יכלמ ךרדב

 ינפמ שכתא קדוה' שירוה רשא םכיוגה ץרובעתכ
 4 תועבגה לעו תומבב רטקיו חבזיו :ללאחשי ינב
 5 זפרא ךלמ ןיצר הלעי זא !ןנער ץע לכ תחתו
 המחלמל םכלשורי לארשי ךלמ והילמר ןב חחקפו
 6 איהה תעב ! שחלהל ולכי אלו זחא לע ורציו

 לשניו פפראל תליא תרא ושכרא ךלמ ןיצר בישה =
 ובשיו תליא ואב שכימוראו תוליאמ סכידוהיה תא
 7 לא זכיכאלמ זחא חלשיו : הזה כויה דע שש
 ינא ךנבו ךדבע רמאל רושא ךלמ רסלפ תרלגת

 צ 2 2 ע

 2 ריב -7  הוהי , %-
 46. םבתוי -- שא" 158--ת טק. 186 90 -- םב טק. 8 24

 השע רשא לכו , 30. | רשא לכו -- רשאו 96 -- רשאא 2.
 לכו ,. 1, 21, 23: 70 85, 89, 90, 94 1090 ָ, 76
1 2015 ,252 ,260 ,24 ,246 ,228 ,227 ,226 ,180,201 ,179 
 664 1 - 6146 17%, 242 -- תסמ קט. אלה 2. 221, 4
52 ,101 ,100 ,99 :96 :93 :99 :89 ,95 ,82 799 ,67 ,20 

7762 12 
2710 ,270 ,264 ,26 ,260 ,257 :254 ,253 ,252 :251 ,210 ,195 ,187 
 288 17, ףסס 1, 659 2. | םכיבתכ 85, 80, 96, 115, 150, 210 3

 -- הוהי םכיבותב 6.
 37. טבהה ,1. | חוהי -- ויהלא הוהי הוהי 82. | ןיצר -- ן ₪.

 46 18 -- ]יצר תא 30, 145: 249 -- תג. 800. תא 2
 חקפ תאו קצנתוס דקפו 1. ןב , 5.
 38. ויתובא 187 : 10706 1.
4 .616 -- 300 ,264 ,176 ,102 ,40 

 ויתובא 70 9 187- ויבא , 154; 2

 ויתבא םכע רבקיו , 1

 ויתבא שבע 2", 6.

 זחא ,

 םכתוי ןב ,-.

 םבילשוריב 6.
 1. הנש , 154, - והילמד 2.

 2. םבירשע -- הרשע 197. = הנש 1"

 אל 4 הוהי יניעב 5:5 7. ויבאכ 4.

 4. ךרדב -- יכרדב 249. | תבעתכ 85; 93; 251 -- תובעותכ 10
---- 664 ,2%2 ,240 ,210 ,182 ,176 159 ,128 ,112 ,70 ,21 

 תובעותב 174-- תבעותכ 2, 23, 30, 82, 90, 99 ,,,2
 174, 180, 187, 224, 242, 249, 257; 260, 263, 270. | ושירוה הוהי =
 70. > חוהי םכתוא ₪ 96. | םכתא , 154 -- םתוא 13

 סזותוס 2.

 4. תמבב 257, 2 204- לעו -- לכו 7

 5. הלע 115.14%.. .ןפר 195. | םסילשוהי 6-
.4 ,257 ,253 ,224 ,158,187 .90 :93 

 6. תוהה 0 99: 172, 251. - ץםר 195. | תא זי, דפ. תא "7

 ,226. | רולאמ 21, 284 -- תליאמ 1, 2, 233
7 + ,,,,,, ,149 ,102 ,101 ,9 ;96 942 

 2%3; 257: 260, 664- םכימוראו -- םכימראו 21, 30, 82, 8%,

 94,99,1ס0,114,115:144,145,155:168,172,173,180,220

 242, 2%4, 263 404, 405: 417, 460, 506, 521 -- םביימראו 96 --
 םכימדאו 1, 4, 80,160, 174: 182, 195, 206, 210, 220,227, 249,

9 .396 :356 :342 :137 .336 ,207 ,4 271 ,270 ,764 ,260 ,257 ,253 
9 :543 :540 :514 :505 :477 :475 :471 .451 :434 :431 ;428 .423 
 583: 584, 612,616, 646 ג קצותוס 2,113, 204, 541. 101066 252 --

 םכימודאו 112, 128, 149, 176, 187, 224, 225; 1% 251; 3

62 ,601 ,598 ,596 ,590 :587 ,580 ,562 ,531 ,526 ,490 :459 :366 

 614, 648. 659'ק: קנומס 158,178, 209, 307,109, 355 5 ץ14סעגע

 9%. .תלא 263. | םפש ובשי .258.. 8
 7. םביכאלמ -- א 96. | לגת לס. | רסאלפ 1, 30, 85, 89, 2

 114,115, 150.176,180,182, 210, 22%, 226, 246, 252, 257 ; קונוס

 ורוציו 2, 250



0. 9 
 ןורמש לעיו ץראה לכב רושא ךלמ לעיו : אלכ
 זריעישתה זרנשב + שינש שלש ;רילע רציו

 זרא לגיו ןורמש תרא רושא ךלמ דכל עשוהל

 רהנ רובחבו חלחב סשכתוא בשיו הרושא ילארשי
 לארשי ינב ואטח יכ יהיו !ירמ:ירעו:ןחג ל

 שכירצמ ץראמ םשכתא קדלעמה שכהיהלא ;דוהיל
 קכיהלא וארייו שכירצמ ךלמ קדערפ די זרחתמ

 הוהי שירוה רשא סכיוגה תוקחב .וכליו +: שםירחא 8

 ! ושע רשא ילארשי יכלמו רארשי ינב ינפמ

 הוהי לע ןכ .אל רשא םכירבד לארשי ינב ואפחיו

 לדגממ שכהירע לכב תומב שכהל ונבוו היהלא

 זרובצמ שכהל ובציו + רצבמ ריע דע םכירצונ
 : ןנער ץע לכ תחתו ההבג העבג לכ לע סכירשאו
 הוהי הלגה רשא זכיוגכ תומב לכב סכש ורטקיו
 ! הוהי תא םיעכהל שכיער םשכירבד ושעיו שכהינפמ

 ושעת אל שהל הוהי רמא רשא םכיללגה ודבעיו

 הדוהיבו ללארשיב הוהי דעיו : הזה רבדה זרא

 טככיכרדמ ובש רמאל קדזח לכ ואיבנ "לכ דיב

 רשא קררותה לככ יתוקח יתוצמ ורמשו יערה

 דיב םשככילא יתחלש רשאו שככיתבא זרא יתיוצ

 סכפרע תא ושקיו ועמש אלו | :! םיאיבנה ידבע

 ; כהיהלא הוהיב ונימאה אל רשא םפתובא ףרעכ

 תה

10 

11 

12 

2 

14 

 64. 1. זז. א מ.

 קרזת וילע חבז סכד לכו הלע שכד לכו שכהיכסנו
 16 הדירוא שעיו : רקבל יל קדיה' תרשחנה חבזמו

 17 ךלמה ץצקיו :זחא ךלמה הוצ רשא 'לככ ןהכה
 תאו םשהילעמ רסיו תונכמה תורגפמה תא זחא

 רשא תשחנה רקבה לעמ .דרוה שכיה תאו ריכה

 18 ךסימ תאו + שינבא תפצרמ לע ותא ןתיו היתחת
 הנוציחהה ךלמה אובמ תאו תיבב ונב רשא תבשה
 19 ירבד רתיו : רושא ךלמ ינפמ קדוהי תיב בפה

 רפס לע םיבותכ שה הקוולה הדשע רשא זחא
 20 ץכע זחא בכשיו + קרדוהי יכלמל -שימיה ירבד

 והיקזח ךלטיו דוד ריעב ויתבא שכע רבקיו ויתבא
 : ויתחת ונב

 , ו 0 יו

 ז ךלמ קרדוהי ךלמ זחאל קררשע שכיתש תרנשב
 ! סכינש עשת לארשי לע ןורמשב הלא ןב עשוה
 2 רשא לארשי יכלמכ אל קר הוהי יניעב ערה שעיו
 4 יהיו רושא ךלמ רסאנמלש הלע וילע ! וינפל ויה
 4 ךלמ תגצמו | ! קדחנמ ול .בשיו דבע עשוה ול
 אוס לא שיכאלמ חלש רשא רשק עשוהב רושא
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 16 קרא תרכ רשא ותירב זראו ויקח תרא וסאמיו
 ירחא וכליו שכב דיעה רשא ויתודע תאו שתובא
 רשא טכתביבס רשא יוגה ירחאו ולבהיו לבהה
 16 ובזעיו : שפהכ תושע יתלבל םשכתא ;דוהי קדוצ
 הכסמ זכהל ושעיו םכהיהלא הוהי תוצמ לכ תא
 אבצ לכל ווחתשיו הרישא ושעיו זכילגע שכינש
 17 טכהינב תא וריבעיו :לעבה תא ודבעיו םכימשה
 ורכמתיו ושחניו םימסק ומסקיו שאב םהיתונב תאו
 18 הוהי ףנאתיו : ופיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל
 קר ראשנ צל וינפ לרעמ םכרסיו ללארשיב דאמ
 10 תרא רמש אל קרדוהי שכג :ודבל הדוהי טבש
 רשא לארשי תוקחב וכליו שכהיהלא הוהי תוצמ
 20 זכנתיו ססנעיו לארשי ערז לכב הוהי סאמיו :ושע
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 אלו : שכיביא לכ דימ שככתא ליצי אוהו וארית 10

 : כישע שה ןושארה שכטפשמכ םכא יכ ועמש
 זראו ;דוה תרא שיאר' קדלאה שיוגה ויהיו ז

 טכהינב ינבו םכהינב סכג םכידבע ויה םכהיליפפ

 ; הזה שכויה דע שכישע שכה שכתבא ושע רשאכ
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 לארשי ךלמ קדלא ןב עשוהל שלש קרנשב יהיו 1
 כירשע ןב : קרדוהי ךלמ זחא ןב היקזח ךלמ 2

 ךלמ הנש עשתו זבירשעו וכלמב היה הנש שמחו

 רשיה שעיו + הירכז תב יבא ומא שמשו שכלשוריב

 אוה :ויבא דוד קרשע רשא לכככ ;דוהי יניעב 4

 תא תרכו תרבצמה תא רבשו תומבה תא ריפה

 יכ השמ השע רשא תשחנה שחנ תתכו הרשאה

 ול זכירטקמ לרארשי ינב ויה קדמהה ימיה דע

 חטב לרארשי יהלא ;דוהיב |! ןתשחנ ול תורקיו

 רשאו הדוהי יכלמ לכב והמכ קדיה אצל .וירחאו

 רמשיו וירחאמ רפ אל הוהיב קבדיו :וינפל וה 6

 הוהי היהו ! השמ תא הוהי קדוצ רשא ויתוצמ

 רושא ךלמב דרמיו ליכשי וצי רשא לכב ומע

 יי

 (04ל. 1. 17. ת מם 6.

 41 קתרת תאו ןחבנ ושע םכיועהו ! אמישא זרא
 ךלמרדאל שאב שהינב תרא טכיפרש םכיורפסהו
 32 הוהי זרא שםיארי ויהיו : םירפס הלא ךלמנעו
 שכישע ויהיו תרומב ינהכ שכתוצקמ שכהל ושעיו
 34 תאו םכיארי ויה הוהי תא : תומבה .תיבב שכהל
 ולגה רשא וכיוגה טפשמכ כידבע ויה שכהיהלא
 34 שישע שה קדזוה שעה דע  !םשמ םשתא
 קדוהי תרא טכיאר' םניא שםינשארה שכיטפשמכ
 הוצמכו הרותכו שכטטפשמכו שתקחכ זכישע שכניאו
 ומש שש רשא בקעי ינב זרא קדוהי קדוצ רשא
 3% רמאל זכוציו תירב שכתא הוהי תרכיו : לארשי
 .שכהל ווחתשת אלו טכירחא וכיהלא וארית ל
 36 תא עא יכ !םכהל וחבזת אלו זכודבעת אלו
 חכב םכירצמ ץראמ םככתא קדלעה רשא ?דוהי
 ולו ווחתשת ולו וארית ותא היוטנ עורזבו לודג
 37 הרותהו וכיטפשמה תאו םיקחה תאו : וחבזת
 ככ זרושעל ןורמשת שכל בתכ רשא זדוצמהו
 48 ערירבהו | שכירחא םםיהלא וארית ילו כימיה
 וארית הצלו וחכשת אול םכתא יתרכ רשא
 39 זככיהלא קדוהי ערא כא יכ !םםירחא םיהלא

 שח ה תם 1. מיס די 10 א

 35. םםתא תירב < 4. =בוציו 4 224 5 םכווציו" 6.

 20: 93: 96. 128,174, 240. | אלו 1"
 הוחתשת ף3, קזנתנגס קס ; 10116

 30, 70, 85, 94: 96,187. אלו 37-- ו , 2.
 36. םכא ,82. תא 1" 224. חובב 128.  לודנה 0.
 היוטנ עורזבו -- הקזח דיבו 4 ערזבו 94, 102, 2, 11%

 263: קזנתמס פ9 -- עורזבו הקזח דיבו 4. היוטנ 0ק. 34- 4

 ותוא 96,112. ולו 1%--אלו 128, 2881: קנותס 6, ל

 155 3 6 40. | ווחתשת קזותוס ווחתשה 250 -- הוחתשת 10

 עומס 7ס. ולו -- ול 3 -- אלו 150, 2887; קזותוס 0: 10716 9

1129 

 37. תאו :-- , 4

 106 4.  תשעל 4

 252 -- ןוארת 6-

 38. יתרכ קזנתוס *תירכ 76.

 וארת

 וחתשת 1%4 ---
 םכהל 108 שכרבעת

 םכפל -- םבהל 4, בתכ -- ןתנ 4.
 וארת 2, 7 16 -- ןוארית אל 210.

 אל -- אלו לס. | וארת 936%

 9 7. 38: 39. וארית - - (6) - - םםיהלא , 0.

 39. םכא , 30. | תא . 1,ס3,96,158. | ם2שיהלא -- םכהיהלא

 89... למ == ףכמ 20. | לכ קס ..םכבבא ה

 40. אלו ל 171 --ולו 224. | םכא ,11%. | םבטפשמב קזותוס

 םביטפשמב 70 -- שכ טק. 386. 2 -- םבטפשמב 176, קזומס 1.

 ושארה 14 םבה -- ויה 2 םכישוע 8

 קצותוס 0. ָ י

 41. םביאירי 96. = הוהי תא -- םבהיהלא 70. = םבהילספ 5

 -- םכהליספ 2 1 93: 94, 112,111, 114, 171, + םבידבוע

 96,112,158,2%3. | ם21-- תא םכג 96. | םכהינב ינבו 4%

 ינבו -- ינב םכג 70. | רשא 240. < םכתבא ,182 -- םבתובא 6
 96, 99; 210 ; קזומוס 23, )+. םבישוע 112,1%8 -- םבושע 2,
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 ז. שולש 1. והיקוח 115, 201, 257 : קונוס ףַג -- ה קומט ה

 4 וחא - --- ךלמ 58 182. | ךלמ 37-- לע 6
 עשתו ק.זג5 ז. | םכילשוריב 2. םםירשעו - - - שמחו , 0.

 0 6. יבא -- היבא וו%,150 -- תביי יבא 4. +הירכז 1.

 3. השע ,4- /
 4. אוהו 128. תא ו",1%4.  רבישו 158,2%7,260. תובצמה

,96,99 ,94 ,93 ,80 ,8% ,82 ,70 ,30 ,21,230 :4 :3 :1 

 114,116,128,139:144,150,154, 168,172,וק4 7% ו

,264 ,260 ,2%7 ,2% ,23 ,2%2 ,261 ,24 ,240 ,224 ,187,195 

 6643 קוגתוס 2,100,130,18. תא 90,"2. הרשאה --תורשאה

 21.  שחנ--'חנ 257 --שחנ תא ףָּג,1ַווָג,ו80ַ, 700 השע רשא
 -- א את.]ות. 182.  תשחנה -- ה 96, 99,118 -- תשוחנה

 םכימיה קתוממס ןימיה 252. | םכהה 154,176. | ןיה 6616 2

 ןירטקמ 1. ול גק. זג 130 -- ומש 4 ןתשוחנ

 5. היה [טק.זג- 4. והומכ 70, 93: + 76%

 210, 2%7, 2600, 264. | הדוהי -- לארשי זו.
 14 ויה -- היה 4.

 6. אלו +, 87
 195,198, 249. 7, 260 ; קזוחוס 3. | ויתווצמ 154.  רשאכ

 . 7. היהו -- ומע היהו 4. אצי 96 -- הנפי 1. דורמיו

 רשא 1 9

 גז. ץחבנ , 490 -- ןזחבנ תרא 350 -- ןחבנ קתרת תא 491 -
 ןחבנ תא 79 96, 130,150, 282, 460 -- חבנ תרא 1, 23: 304

271 ,204 ,260 7 :253 :242 ,251 ,246 .187 ,154 150 ,149 
 526, 530, 531: 560: 562, 580 4 598, 601, 616 ; 10766 250 -- 254 3, ךסס, 400: 321, 336, 396: 399. 428. 452, 476 491: 524:
 1וגזפ. ב60. תא 46: -- זחבנ 2, 1 67: 85; 90: 932 99 1009 129
 כ 168, 108, 201, 0% 2639 271, 279: 2 220
 288, ךסס 1, 650 2.11 ; קנותס 173 -- |הבנ 180,105, 201 תג
 224, 100 ; קזנתוס 242 ; ?סנזס 2 158: טוש6₪ 112.  קתרת--
 קם ₪ ד 307 - !סנ קתית 466. | םביורפסהו -- םכיורפשהו 3
 קנזס 140 --* , 399 -- םביורפסה 1. םביפרוש 5 5%
 2%3. | םבכהינב תא , 5. תרא \ 30,355. | םבהינב -- םכהינב
 ןהיתונב תאו 650 2. שאב , 24. ךלמנעו -- ךלמנ 0. 4 0
 --- ךלמנענו 200. יהלא 1, 40, 70, 85, 90, 112, 113 93
3 ,240 ,240 0 ,227 ,220 ,204 ,178,180 ,176 75 + 

.156 100 ,282 ,4 271 ,270 ,264 ,260 :57 :262,251 
 520, 526: 530: 531: 59: 562, 580, 590, 60סֶדְ, 616, 650 2,659: 275: 403: 4095 1% 461, 474: 476. 477: 490 5 5
 קזומס ף, 130,154,158.17, 0 72 258. 400, 428, 460 ; 6
 119. | םבירפס -- םכיוורפס 2 קנומס 358 -- םב"רפס 252--
 קבירפסכ 1. 2, 21, 20, 2 80, 93, 112, 114, 115, 179: 149. 9
02 ,227 ,220 ,220 ,206 ,197 ,182 - 116 
42 :41 271 ,270 ,264 ,260 7 :253 :252 ,251 ,250 ,240 ,246 
159 :451 .428 .421 ,419 :402 :375 ,358 :357 ,322 ,300 ,288 ,286 
01 ,590 580% ,562 :559 :531 530% :514 ,595 :490 :477 :476 474 
 607 616, 6ף0 2, 659 'ק : כזנזתס 82. 85. 712
 254,307 -- םכורפס 23,100. 195, 52 228, 101, 405; 420, 521--

 בי רפפ 5-
 2 יאיר 5 םכהל 1", 201. | םבתצקמ + 2
 ף6, 128, 130,150 4 158,182, 187, 250, 253: 254: 79 2000
 264 409: 319: 493: 405: 420: 459: 472: 474: 475: 477 7-- ןתצקמ
 קתמס 70. | תומבה 461. - ויהי 27--'היו 187, 531.  םבישוע

 112,174: קנומס 110. | תיבב -- ינהכ וב =
 -- ה ;128, 205 -- תומבה ינהכ 6.

 ' 13. םביאירי 96,149. | ראו קוס לאו 96 -- ג 559
 שבידבע ויה , 93- םבידבוע 21, 112, 158, 174, 253 -- תכשע
 םבידבע 4 יוגה 1- םבכתוא 21, 82, )0,112,2%52----

 ותא 249. םבש 4-
 24. הוה , 1. שכה -- ויה 154,396. | םםישוע 2
 : םביטפשמכ -- * . 93.96, 403.  םםינושארה 96, 99, 2
 174, 253, 200, 204. | םביאור* 96,176,187. | םכישוע 2 8
 םבתקוחכ לס,1%8 -- םכתוקחב 253, 260, 264, 477 7- =כתקחב
 קנגתס 158, טנ06טגז 3 -- 'תקחכ 562. | םכטפשמכו -- כ 5
 -- קממס םביטפשמבו לס -- יטפשמכו 562. = הוצמכו הרותכו ,. 30.

 ףךשא 1% 518 11% -- רשאכ הוצ , 1- הוהי , 7.
 בקעי -- לארשי 22%. | םכש 06 הוצ 128 -- ,2. לארשי --
 לארשיב 2402 590 ; קונוס 3, 70 -- רשי טק. 146 2. לארשי ומש

 -- לארשיב םםשש 7.
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 לא שיכל ןמ הקשבר תאו סירס בר תאו ןתרת
 ואביו ולעיו טכלשורי דבכ -ליחב והיקזח ךלמה
 ;רכרבה תרלעתב ודמעיו ואביו ולעיו םכלשורי

 לא וארקיו : סבוכ הדש תלפמב רשא הנוילעה 8
 לע רשא והיקלח ןב םכיקילא שהלא אציו ךלמה
 : ריכזמה ףסא ןב חאויו רפפה קדנבשו זריבה

 הכ והיקזח לא אנ ורמא הקשבר שהלא רמאיו זס
 הזה ןוחטבה המ רושא ךלמ לודגה ךלמה רמא

 קדצע םשכיתפש רבד ךא זררמא |: זרחטב רשא 0
 תדרמ יכ תחטב ימ לע התע המחלמל זדררובגו

 קדנקה תנעשמ לע ךל תחטב קדנה התע !יב 1

 וילע שיא ךמסי .רשא םכירצמ לרע זרזה ץוצרה
 לכל שירצמ ךלמ קרערפ ןכ ץרבקנו ופכב צבו

 קדוהי לא ילא ןורמאת יכו : ולע םכיחטבה 2
 תא והיקזח ריפה רשא אוה אולה ונחטב וניהלא
 זכלשורילו קרדוהיל רמאיו ויתחבזמ תאו ויתמב

 קדתעו : סכלשוריב ווחתשת ;דזה חבזמה ינפל 3

 ךל הנתאו רושא ךלמ תא ינדא תא אנ בחעתה

 םכיבכר ךל תרתל -לכות שא שיפוט סכיפלא
 ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו : שכהילע 4

 בכרל םירצמ לע ךל .הטבתו םכינטקה .לגדא
 לכע יתילע קדוהי ידעלבמה קרתע |: שכישרפלו 5

 8 6 ץי 0 א 5.

 והיקזח תיבה לס. | םכלשורי 1%-- םכילשורי 96. = ולעיו : טז
 והלעיו 99. ואביו 1"--ואוביו 158 --אביו 11%. | ודמעיו - - שכלשוהי

 494. ואביו ולעיו םבלשורי 2" 30, 70, 102, 253, 257, 4.
 םכלשורי 2" ;\ 249 -- םבילשורי 4, 96. = ואביו ולעיו 2" , 174, 4.
 ואביו 2" , 242. = ודמעיו , 1,101,144. | תלעתב -- תלעתב לתב

 89.  הנילעה 281.  רשא ,96.  תליסממב 6% 79

 260 -- תלפמ לא 6. ידש 14 סבכ 4, 40, 89, 002

 129: 144: 154: 155: 168: 246, 253, 257, 260, 263, 100 1; קומוס
 172 -- שבוכ קזותגס 96 2

 18. לא 218 קב. | %אצו 180. | בהילא 3: 4, 21: 10, 70, 9
 05,102, זז2כ זז, 115 139,144, 150 154, 159,172, 174, 1760

 178, 182, 21, 22; 260, 270,282, 284, 286, 664 ; קעותוס כ

 תביקלא 78.7 והיקלח , 6. .אנבשו 23: 70, 85, 00, 93, 1

.112,128, 150, 154,155, 158,160, 172,182, 210, 224, 240, ,6( 

 252: 252, 257, 260, 271 40, 288, 601 -- ה ג. 784 4

 רפוסה :, 21, 70, 82, )1, )6, 101, 112, 115, 150 0

.4 ,260 ,257 .253 :249 ,224 .187 
 19. םכהילא 2; 232 5 67, 70; 90, 94: 99, 100,

2 ,251 ,250 ,174 ,172 ,155 ,114,115,128,110,119,144,149 

 253: 257, 260, 279, 1'280,284,300. השקבר < 1%8--הקש בר

 89, 176. 178, 224. < הזה , 240. | התחטב 3, 187 -- תרמא 6.

 20. םביתפש , ץס. | הציע 96, קעונתס 0. התעו 150, 4

 התדרמ . 20,21. תחטב ---- יי -

 -ז.'התע 2154. - הנק 608.75 הזה , 40. | םכירצאמ %
 ארשא 130. - שיא קונמס רשא קס. | וילע 1%-- וילעמ 4.
 לכל -- לכו 96. | םכיחטובה 70, 96, 158,174. = וילע 2" 7

 82 --)ב 1, 10, )6, 101, 249,

 22. ילא , 90--וילא 226. | אולה , 106 -- ! . 1,2,4, 271,
4 ,,, ,1127 ,102 ,99 ,94 2 :80.90 ,856 ,82 

 158, 172; 174, 182, 224, 240, 253, 254, 257, 260, 264.  רשא , "|
 320,180. ריפה , 96. תא , 70,174.  ויתומב 3, 21, 93, 96:09

.4 ,284 ,4 271 ,204 ,260 ,253,257 ,102,112,114,128,168 

 ויתוחבזמ 7ס, 96, 158, 174 ; קזנחמס 4 םםבילשורילו 46.

 הזה , ז74. - ווחתשת ץונופס הוחתשת 3 -- יל ווחתשת 4.
 םכילשוריב 4, 96, 11% -- םבלשוריל 0

 21. אנ , 1,115 4% תירא 2" 1, 30, 70, 82,

 155,158, 171,174, 182, 187,201, 242, 24, 263, 288, 001 ; תטש

 210. ךלמה 1,10.70,93,115. 1 1

 240, 271 44, 288, 6סז ; (ס116 09, 242 ; תטמס 6. םביפלא -

 ,21. .םכיפופ -- םכ , 101,144.  ךל 2% 108. ' ,שביבבוה
 112,158,210 ; קזנתס -

 24. םישת קונוס בושת 150. תא , 168. תחא 80,226: קו תוס

 23 !06 86. - ידבעמ 153: קזותס ?.
 2%. התעו 23, 10, 85: 91: 96 ,,,,, 2

 .1 .00 2 1. א 8 ₪.

 8 קרוע דע םיתשלפ תא הכה אוה ! ודבע תצלו
 ; רצבמ ריע דע םכירצונ לדגממ ילובג תאו
 9 הנשה איה והיקזח ךלמל זריעיברה זדונשב יהיו

 קרלע ללארשי ךלמ זרלא ןב עשוהל תריעיבשה
 : ;דולע רציו ןורמש "לע רושא ךלמ רסאנמלש

 נס היקזחל שש תנשב וכינש שלש ;רצקמ ?רדכליו
 קרדכלנ לארשי ךלמ עשוהל עשת רנש תה

 זנ ?דרושא "לארשי קרא רושא ךלמ לגיו + ןורמש
 ז2 לע !ידמ ירעו ןווג רהנ רובחבו חלחב שחניו

 תא ורבעיו שכהיהלא הוה' לוקב ועמש אל רשא
 תצלו הדוהי דבע השמ הוצ רשא לפ תא ותירב
 14 ךלמל הנש הרשע עבראבו | !ושע אלו ועמש
 ירע ללכ לע רושא ךלמ בירחנפ קדלע והיקזח
 14 ךלמ היקזח חלשיו :! שכשפתיו תורצבה [דדוהי
 יתאטהח רמאל קדשיכל רושא ךלמ ללא קרדוהי
 ךלמ טכשיו אשא ילע ןתת רשא תא ילעמ בוש
 רככ תרואמ שלש קרדוהי ךלמ היקזח לע רושא
 :% לכ תא זריקזח ןתיו ! בהז רככ שכישלשו ףסכ
 ! ךלמה תיב תורצואבו הוהי תיב אצמנה ףסכה
 16 הוהי לכיה תותלד תא היקזח ץצק איהה תרעב
 ;רדוהי ךלמ קריקזח קדפצ רשא זרונמאה תראו
 גל עזרא רושא ךלמ חלשיו ! רושא ךלמל נתי

 צץ ב 5 ₪ 2

 112, 257, 260, 264: [סוו6 21, -- 7 06 ך 5.
 8. תא סמ 4. | דע 1%-- תא 145,149,176,187 ; קנגס

 הילובג -- ו ; 150 -- \.  21,174. - לחנממו 187.  םבירצונ זק.
5+,,,,+,, ,95 ,82 ,10 :3 2 \ (-- 1 130 

 210, 253 7-1 (0ק.285 99 --ו טק. 180 150. | דע 2"--דעו
 2 246 : קזנתס 3, 4.

 9. הנשב קונמס תנשב ףָג- | תריעברה 59 -- תעיברה 1 2

 144,155.187.  היקוח 180 אווה 52 קזותוס

 140: 06 91. | תיעבשה 895, 5 לארשי - - - עשוהל

 ו עשוהל 145. - לארשי ךלמ ,96. = הלע לארשי , 6.

 רצאנמלש 101,115:173. 224. לע , 149. רציו -- רפיו 6.
 10. תודכליו 1,150,174,253,257,260 ג קזומס 130: 1076 1
 הצקמ קונוס ץקמ לס.  שולש ג. = והיקזחל 112, 150 --אהיקוחל :.

 לארשי ,ד892.  ןורמש ץוופס ןורמושמ 70.
 11. לארשי -- 'רשי 257. | הרושא --ו 102. | םכחניו 1.

 הלחב -- הלחב 174, קוזתס 158. | רובחבו -- רולחבו קעותס 0
 -- לובחבו קוגזמס 9. | רהנ קנגתס רהב 40.  ןחג --ו ,80-

 ירעו - ו טק. ע9. 4.

 12. םבכיהלא דב, סח 96. | ותירב -- יתירב 7.
 --ו 2 ושע -- ןכ ושע

 14. הנש פו 180. | והיקזח -- ו . 85, 80, 90, 96 99,
2200 01 ,178,187 ,176 ,144,150,155:172,174.175 :114,139 

 252, 270 ; םטמ6 154 -- אהיקח 128,130. | ברחנס
 תורוצבה 96, 112, 149, 150, 154, 158, 240 -- תורוצאבה 93 ---

 תרצבה +
 14. לא הדוהי ךלמ , 4.
 תא -- תאו 182 -- לכו +

 רושא 2" , ?5-
 ז <. והיקזח קננתס 4. תיב תורצואבו הוהי , 182. | הוהי =

 תיב הוהי 174- תורצאבו 1, 2, 2: 4, 21, 223, 30, 82, 80, 90, 2

 אלו 2"

 לא -- לע 7.

 רשא לכ 5
 יתאטחא

 ילע -- יל 4.

 94, 10, ,,,,,, ,,ץ+ץץ,55 168

:251 ,252 ,242 ,227 ,22% ,210 ,180 ,178 ,176 ,175 .172,171 

 270, 271, 279; 282; 283, 284, 286, 28, 288 1, 659 2 -- תורצואב

.17 

 16. אוהה 1,2, 80,113,172,171,2%1. | ץציק 158, 267, 2

 264.  היקוח 1%-- הדוהי ךלמ היקזח 30 --והיקזח 128,158 : קנווס
 94-- * היקחח 23. | היקח --(7) -- תא .ז87. תא 4.

 תאו ,145. | תונמאה --ו , 154-- תונמואה

 158,172, 2%0, 253, 257 -- תתנמואה 260; +. היקזח 2"

 והיקזה -

 תא , 286. | בר קזנומסס שכר 17. רושא ךלמ חלשיו , 3.
 %אסירס :15. הקש בר 80,158,176, 178, 224, 86 66 1211]8ת 2
 116,168, 4 שיבל ןמ -- שיבלמ 20; 85+ 224, 253: תטמס 1.

 ןמ ,128. לא פופ 150. | היקזח 80,172 ; םגמס 154 -- לע רשא
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 תצלו ויחו שבדו רהצ' זריז ץרא טכימרכו שחל
 סככתא זריפי יכ והיקזח לא ועמשת לאו ותמת

 שכיוגה יהלא וליצה לצהה + ונליצי הוהי רמאל 3
 יהלא קריא | : רושא ךלמ דימ וצרא זרא שיא 4

 יכ קדועו ענה םכיורפס יהלא היא דפראו זרמח
 תוצראה יהלא לכב ימ :ידימ ןורמש תא וליצה 5%

 תא קדוהי ליצי יכ ידימ שכצרא תא וליצה רשא
 ותא ונע פלו םכעה ושירחהו |: ידימ םכלשורי 6

 ! והנעת אצל רמאל תה ךלמה זרוצמ יכ רבד
 אנבשו תיבה לע רשא ;ריקלח ןב םיקילא אביו 7

 יעורק והיקזח ללא ריכזמה ףסא ןב חאויו רפסה
 ! הקשבר ירבד תא ול ודגיו םכידגב

6 

 סכתיו וידגב תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו  ז

 רשא וםכיקילא תא חלשיו : הוהי תיב אביו קשב 2

 שינהכה ינקו תראו רפוסה תצנבשו זריבה לע

 : ץומא ןב תבנה והיעשי לרא םשיקשב םיסכתמ

 .1 .2 2( ו יי

 לע הלע ילא רמא .הוהי ותחשהל קרזה כוקמה
 26 ןב םכיקילא רמאיו |: קדתיתשהו זראזה ץראה

 לא אנ רבד קרקשבר לא חאויו קדנבשו והיקלח
 ונמע רבדת לאו ונחנא סכיעמש יכ תימרא ךידבע

 27 רמאיו !קרמחה לרע רשא תכעה ינזאב זרידוהי
 ינדא ינחלש ךילאו ךינדא לעה קדקשבר טכהילא
 זכישנאה לע תגלה קדלאה םכירבדה קרא רבדל
 תותשלו סכהירח תא לכאל המחה לע וכיבשיה
 28 לוקב ארקיו הקשבר דמעיו : שככמע םכהיניש תא

 ךלמה רבד ועמש רמאיו רבדיו רידוהי דלודג
 20 אישי לא ךלמה רמא זרכ,, :רושא ךלמ לודגה
 ! ודימ טפכתא ליצהל לכוי אל יכ והיקוח שככל
 4ס לצה רמאל קדוהי לא והיקזה שככתא חטבי לאו
 ךלמ דיב תאזה ריעה תא ןתנת אלו הוהי ונליצי
 41 ךלמ רמא הכ יכ והיקזח לא ועמשת לא !רושא
 ' ונפג שיא ולכאו ילא ואצו הכרב יתא ושע רושא
 32 יתחקלו יאב דע + ורב ימ שיא ותשו ותנאת שיאו
 ץרא שוריתו ןגד ץרא םככצראכ ץרא לא שכתא

 עץ ו ו ל ₪ 0

 ותנאת שיאו -- ותניאתו לס. | ותניאת 96,155. "ורוב :, 76,

0 260 ,257 ,251 (85:91:96,112,115.150,154158,174,224 
 קצנתס 20, 04, 0- !

 22. י'אוב 102,112,159, 257, 260, 264: קפנתס תרהקלו

 1% תםככתא :",70. | שככצראב 99,155:174, 182 ; קזומס

 4 שריתו 1, 4, 8, 102 4 154:174.187, 4 2402

 253: 257: 264, 270, 282, 281, 2894, 4. ץרא םכימרכו תבחל ,

 1 רהציו 30 4 ויחיו 174, 4.

 ותומת 1. 4, 21, 40, 70, 85, 93 +,

273 2 ,252 ,240 ,210 ,105 ,180 ,174 ;172 ,158 ,154 ,150 ,144 

 260, 264, 271 4, 400, 664: קנומס 04,140. | לאו < אלו 187--

 או [טק.ז8. 1 תיפי קצנתס תימי וניהלא הוהי 6-

 23. 00. ; 96, 1 לצהה --- לצה 11% -- ל'צהה 93. = וליצה

 -- ונליצה 89 -- ה . 252 = תא ,4 .

 34. םביורפס - - דפראו ,182. | היא 27-- היאו 178,187
 2ף0 ; קוגתס 168. | שביורפס -- םביורפסזו 6.

 99. וליצה יכ -- וליצהה 253: 257, 260. יב --'ב)ו %) 224 --

 רשא קמנתס 7ס.  ולצה 21. | ידימ ןורמש תא , 240. | ןורמש --
 םכצרא ידימ קזנזגס ודימ 0.

 35. וליצה --- - ימ ,.
 182. תא
 שבילשורי 6.

 36. ושירחהו -- ישרח קחרהו 70. | ,ותוא 112, 2ָזְד.< = .איה , 6
 -- אוה 1,115.  רמאל ;70. | אלו סָ. | וחונעת 6

 112,150,154, 158,172; 187, 253, 257, 260 ; קזותס 0.

 37. םביקלא 89, 90. | והיקלח 23, 30, 8%, 8ָס, 93: 04, 96, 102,
2242 ,201 ,198 ,157 ,182 1 1174 

 225%, 226, 227, 228, 2ף7, 260,264; קזותס לע רשא

 תיבה \ 650 2. | אנבשו 2,21,70, 89, 99,128, 263. | רפוסה :)

 21, 70, 90, ף3, 96, 10, 2 +
 174,176, 187, 210, 249, 257: 260, 263,264, 277, 6691. | חאיו

 210. | ףסא -- אסא 158. | והיקזח לא , 12.  והיקזח --ו , 2
 5 והיקלח 4 79 200. יערק 2, 7 154,171, 253, 257,

 264. = ודיניו 1, 21, 21, 30, 70, 82, 8, 93, 96. 9,101,124

 115,150, 154,158,173,174,182,187,1פ5, 201, 224, 203, 4

 2%7, 260, 264, 270, 284, 286, 00 '1 ; קזותוס 2, )4, 0 ו

 1066 128,110. ולו 187. | תא , 2, 3, 21, 30, 67,
,4 ,26 ,224 ,201 ,180 ,102,114,110,139,144:145,175,170 

 288, 100 '1, 601, 658 -- 045 82,1%%. | הקש בר 7%

22 

 הועו קזותגס הֶזעָו

 תוצראה -- ר , לס -- הלאה תוצראה
 ידימ 1%-- דומ 1% ידימ - --- יכ , 4.

 1. והיקזח -- הקשבר ירבד תא והיקוח 60 1.
 1068 - [טק- 3 4 סכתיו קזוגגס בכשיו 0,

 2. תא םביקילא < 187. תא ; 70.96. םביקלא 172 -- םכקילא
 168 -- לא גק.186 128. | אנבשו -- אנבש תאו ף3, 150, 60 --

 הנבשו 89. | רפסה 3, 21, 23, 40, 67, 82, 8%, 80, 595 4

 1ס00,וסז,102,ווב,11ו4,128,139, 144,150, 154,172,ו736

--1' 400 ,286 ,28 ,282 ,)27 ,270 ,26 ,2%2 ,242 ,210 ,178,195 

 חאוי זנ2. | תאו 96. | םביפכתמ -- םכיסככמ 150. | ןב איבנה

 ץומא \ 242 -- איבנה ץומא ןב <ש איבנה , ז 4

 [-רא , 30, 70

 א ביו 4

 195, 210, 224, 226, 227, 240, 257, 2600 ; קזותס 1, ] -- התעא

 10,139. ידעלבמה -- ב , 99. לע 17-- לא 6
 קו וש | נוקמה , 197. | ותיחשהל 3, 2, 3: 4+

 8%: 599: 93: 2: ף6, 0. סז) זת2כ לכ 30. ש0כ 184, 155.

2 ,240 ,226 ,201 ,108 ,105 ,187 ,182 ,180 ,176 ,175 :172,174 

 253: 257: 0% 264, 284, 359. 160 ; קזומס 82,130, 168 ; 6

 128. | לע 2"-- לא 06,102,158,176,182,198, 246, 252, 12

 257: 200, ףסס ; קזגנתוס 1. | ז-ראזה , 96, 201. | התיחשהו ---
 התיחשהל 253: 257, 260 -- םכתיחשהו 6.

 26. םביקלא 178. | הנבשו והיקלח ןב -- רפופה אנבשו 6.
 אנבשו 2:2: 23:82, 85,93:102,112,115,130.

 172,182,198, 240, 2%2, 253: 257, 260, 282, 283, 286,602--ה

 1םק.1ג. 128,140. | הקש בר 80,158,176,178.180

 ךדבע 257: 269. 264. | ונחנא פלס. | לאו --ו, 174. | ונמע
 --- ונילא 21: 8%, 93, 115, 145, 150, 174, 175, 180, 187, 201, 6

 2%2.  ינזאב , 158 -- ינואב 96. | הזה םבעה 40,240. > המוחה

 זו 22 22 4: 23: 10, 70, 85: 90, 93, 96. 99 102 5
02 ,257 ,253 ,187 ,182 ,176 ,174 ,172 ,158 ,154 ,150 ,128,130 

 271 4, 664 : 1סעצזס .

 27. שםבהלא 45,912 +, ,,,,,,7%6
 178,180, 187: 198: 224: 251, 261 -- םכהל הקש בר

 פ3.176.179, 224. | ךינודא 246 -- ךנדא 224. | ךילאו -- ךללעו
 262.257.260. רבדל ,1ז5.- אולה 252. | םביבישויה 174 -
 םכיבשויה 96, 1. המוהה 1:2: 3: 4: 22: 29, סע 952004

 94:96, +9 |, ,,,,,ץ00

 224 240: 253: 264: 277, 659 1, 664: קאומוס 130. | לבאל 0
 --לוכאל 3,93,96,182. םבהירח -- ' , 168--- םכהיארה םכתאוצ

 93 -- םבהירוה 70. 96, 112,154,158,172, 252, 257 -- םבהיארח

 2, 40, 226 -- םבתרח 174 -- םכתאצ 190 -- םבתאוצ 89,

 240: 250, 251, 253; 260, 264, 659 'ק- תת לו ספ תא 3
 80: 1- םבהיניש -- םכהינש 2, 21, 40, 94, 96 52
 158.172,174,225: 271,282 -- םכהניש 1 -- םכהיניש ימימ 1%
 267,264: 1076 4 -- םכהינש ימימ 8,
 210, 224,261 -- םכהינש יממ 70 -- םבהילגר ימינ 9

 150, 187, 228, 246, 240, 250, 251, 253, 260, 65 'ק.

 28. הקש בר 5% רבדיו ,\ 23: 149, 174, 180 2

 249 -- קוס 22 זק. | רבד -- רבד תא 253: 264 -- 'רבד תא
 150, 257, 0. ךלמה -- ךלמה הוחי

 29. אשי 4, 67. 0 0, 100, ,,,, + 52

'00"1 ,288 ,286 ,282 (242,261,270,271:270 ,225 ,175,176 ,160 
 --אאשי 128,2ף%0. | שככל -- םככתא 251.  והיקזח -- ךלמה
 :והיקזח קס. | אל -- אול 172 -- אל הוהי 145. | ידיכ 9
 174, 178,190, 195, 201, 271 4, 282, 283 /\, 400, 602, 658 ; קונוס

 176 : םטמס 4
 40. הוהי לא ,7ס,154- = ליצה 96, קחווחס 128. = ונלצי 178 -

 ונילצי 174. | ריעה תא , 187. | תא , 1, 30. 70, 82,
 168,174,190,182,108, 224, 225, 228, 252, 264. | ר'עה ; 1.
 דיב -- הוהי לא לס. | ךלמה לס, ףָב. | רושא -- רושא לבב 7.
 גז. ועמשת לא , 2סז. לא 1%-- לאו 99.  הכ 201.  ךלמה
 139,182, 253; 257, 260. | שיא ;180. | ונפג 0106 שכנפג 0.
83 



 זי"

 6 8. אזל

 זכירפסה תא והיקזח חקיו + הועו ענה םכיורפס 4
 והשרפיו הוהי תיב לעיו םשכארקיו שיכאלמה דימ

 ינפל והיקזח ללפתיו ! קדוהי ינפל והיקזח 5
 םכיברכה בשי ירארשי יהלא קדוה! רמאיו קדוה*

 ץראה תוכלממ לכל ךדבל טכיהלאה אוה קדתא
 ;רטה !ץראה תאו םסימשה תרא זרישע התא 6

 עמשו הארו ךיניע הוהי חקפ עמשו ךנזא קדוהי
 ; יח םכיהלא ףרחל וחלש רשא בירחנס ירבד תא

 תאו יוגה תא רושא יכלמ ובירחה הוהי שכננמא 7

 זכיהלא אל יכ שאב שהיהלא תא ונתנו :שכצרא 5

 ! טפודבאיו ןבאו ץע שכדא ידי השעמ שא יכ המה
 לכ ועדיו ודימ אנ ונעישוה וניהלא קדוהי התעו 9

 : ךדבל וםיהלא הוה התא יכ ץראה תוכלממ

 ;דכ רמאל והיקזח ירא ץומא ןב והיעשי חלשיו 0

 לא ילא תללפתה רשא לארשי יהלא הוהי רמא

 רבד רשא רבדה הז !יתעמש רושא ךלמ ברחנפ 1

 ןויצ תרב זרלותב ךל קרגעל ךל הזב וילע הוהו

 תפרח ימ תא ! םכלשורי תב העינה שאר ךירחא 2

 ךיניע שכורמ אשתו לוק תומירה ימ לעו זרפדגו

 ינדא תרפרח ךיכאלמ דיב : לארשי שודק לע 3

 יתכרי םכירה כורמ יתילע ינא יבכר בכרב רמאתו

 האובאו וישרב רוחבמ ויזרא תמוק תרכאו ןונבל

 5 ד

 לכל -- לכב 154. = התא 27-- התאו +

 16. הוהי 1%-- הוחהי א 70 --יהלא 93. = ךנזא תא 5 -- ךנזוא

 96. | הוהי 2" 4: 30, ץס, 2, ךניע 260 3 264 -- 7.

 עמשו , 158. ירבד לכ 2 70: 55: 933: 904

 154,160,168.172,174,180,182, 187, מ, 201) 224, 225, 6

.4 ,288 ,264 ,260 ,27 ,240 ,246 ,240 ,228 ,227 

 ךלמ בירחנס 22. וחלש , 93 7-7 ! 1: 23, 30, 82, 102, 100 ;

 תטמס 2, 4. ףרחל 4 .

 17. םביוגה לכ 4.
 18. םכהיהלא -- םככיהלא 257. = המה

 כודבאיו -- + , 187 -- םכדבאו 40, 06, 4

 19. ונעישה 178 -- וניעישוה לס -- וניעשוה 6.

 התישע 4.

 םכא , 176, 201,

 ץראה , 4.

 20. היעשי 144. .ץומא -- ןומא 178. לא ; 145. | היקוח 25

 לא 2"-- לע 658.  םירחנס 1.2 3: 4, 24, 70, 8%. 9 4

22 ,176 4 ,140 ,114,128 ,112 ,96 

 187, 198, 201, 0 252: 253; 257, 260, 270, 282 ; קנס 1 9

 158 5 (סצ₪6 4

 21. בד 74 וילע . 2 הזב 10:66 הזכ 4

 ךירחא - - - ךל -- ךילע ןויצ תב תלותב ךל ךירחא 11%. | ךל 2
 70. שאר תב 27, 6.

 22. תרומירה -- תמרה 80, 264 -- * \ 82, 224, 3007 --ו 7

 0 7% 173, 240 04. תבכורמ , 96. | .ךיניע

 70. לע--הלא 226-- לא ,,832 250  שדק 4

 21. ךיכאלמ -- א , לס. | ינדא -- הוהי תא 1 -- הוהי

 96,115:145,150,154,168, 201, 240, 2%3,2%7,260. בכרב--

 כ . 1, 21, 30; 70: 55: 80, 93. 6, 11ב, 15 149,
,227 ,22% ,224 ,201 ,182,187 ,180 ,171.174,175,176,178 

,1 ,288 ,4 271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ,251 ,250 ,246,240 

 659'ק, 664: קץוומס 168 -- בורב 112,150, 195 =- כ טק. 40 2

 -- בכ ₪0ק. 85 128.  יבכר --יבכר ךנוע לס. | ינא קנותסס רשא

 70.  יתכרי לא 70. | תורכאו 112, 150,158, 174, 210, 240, 21
 2523 (סה6 82.  תמק 130,150. | ויזרא קוס ויזראל 70 -- 6

 ןיזרא 89. | רוחבמ -- ו \ 1, 21: 10, 70, 115, 154, 174, 192,

 246, 271 4, 288 -- רחבמו 150,158. | וישורב 3: 4. 23, 0
2 93:96:99,112:114,115,150,158,168,172,178,187,106 

 249: 252; 253, 260, 264 106 82,128.  האבאו , 1

 174 -- ה 180. | ןולמ --ו , 281 -- םכורמ ףָּב -- ] טק.
 הצק -- הציק 145, 158, 226,260 -- וציק 150, 257, 260 -- קז!תוס

 ורצק 70 -- ןצק 12, 0 90, 112, 11%, 174, 2 246 295

 251, 253, 288,659 'ק : קתומס 30, ף, 128 -- ה טק. 40 82--

 הצק אאא 1. ולימרכ 70, 96, 150,1589. 7.

 קה 5

 < םםיהלאה 0.

4 60.1%. + 

 1 החנותו הרצ כו והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו
 חכו רבשמ דע שינב ואב יכ הזה שפויה הצאנו
 4 לכ תא ךיהלא ;דוהי עמשי ילוא | + ;רדלל ןיא
 ףרחל וינדא רושא ךלמ וחלש רשא הקשבר ירבד

 קדוהי עמש רשא זכירבדב חיכוהו יח םיהלא
 ! האצטנה תיראשה דעב קרלפת תאשנו ךיהלא
 רמאיו |! והיעשי לא והיקוח ךלמה ידבע ואביו
 טא הכ שכינדא לא ןורמאת הכ והיעשי שכהל
 רשא תעמש רשא סכירבדה ינפמ ארית לא הוהי
 7 חור וב ןתנ יננה :יתא רושא ךלמ ירענ ופדג

 ! וצראב ברחב ויתלפהו וצראל בשו העומש עמשו
 8 לע םכחלנ רושא ךלמ תא אצמיו קדקשבר בשיו
 9 הקהרת לא עמשיו : שיבלמ עסנ יכ עמש יכ הנבל
 .בשיו ךתא שחלהל אצי הנה רמאל שוכ ךלמ
 נס ןורמאת הכ !רמאל והיקזח לא םיכאלמ חלשיו

 ךיהלא ךאשי לא רמאל הדוהי ךלמ והיקזח ללא
 דיב סכלשורי ןתנת אל רמאל וב חטב התא רשא
 זז ושע רשא תא תעמש התא הנה !רושא ךלמ
 קדתאו שמירחהל זרוצראה לכל רושא יכלמ
 12 ותחש רשא םכיוגה יהלא שפתא וליצהה |: לצנת
 רשא ןדע ינבו ףצרו ןרח תראו ןזוג תרא יתובא
 ז 4 ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח ךלמ ויא : רשאלתב

 סת

 ץ <

 והיקזח --- הוהי 112. | ה חיכותו 42
 הצאינו 1%0. = הוה -- הוהיל הוה ז. | דע -- לע 260,264 קוס

 70. חוכו 23- = ןיא -- יא 257. | הדילל 7.
 4. ילוא -- ' \175- | לכ ; 40 5,

 201, 21 -- 666- הקש בר 21,158,176, 1789, 4
 וינודא 246. = חיכהו 102. = הוהי 2%, 4. | .הליפפתפ 5

 תיראשה --' \ 70 -- קוגתס תיריאש 4
 5. אביו 1, 201, 210 והיקזהי -

 6. שבהל והיעשי < 40. | םכהל -- םכהילא 06,115 -- םכהלא
 154, 249. | והיעשי ; קס. | םככינודא 240. = הכ --ןכ 196 ---
 טק. 246 1. ךלמ קוגמס ךלמה 4. - 'תא , 180 --יתוא 1

 112, 158, 176 -- תא 7
 7. ןתונ 112,195: 253. - עמשו עט זו5. | בשו קותס ךלהו

 70. | וצראל -- וצרא לא 8%. | יתלפהו 2 0.
 8. הקש בר 21,158,176,178, 6.

 ף. לא 1%--לע 128,2%7,658. | אקחרת 174-- הקחרת קזווהס
 139 -- אקהרת 154,158. - אשוכ 90. | הנה 4
 אצי קזותס ואצי 70. = בשיו , 30. | היקזח 96. | רמאל 6

 ף, 10. והיקזח - - - רמאל ,7.
 גס. היקוח 150. | הדוהי ךלמ \ 30,96.  ךלמ , 1ֶלָפ -- 40. זז
 -- קוגתס ךלמה 3.  ךאישי 1, 2, 3, 21, 30, 8%, 93: 94, 9

7% ,253 ,240 ,240 ,224 ,178,187 ,150:154,158,174 ,112,115 
 260, 264,664: ץמתוס 82.  רשא ,זז. התא 174. | חטוב

 2, 21, 89: 99 +, 0 210. םכילשורי 6.
 זז. התא , תא \ 96, 158, 174, 224, 253: 257, 4.

 יבלמ תא 2
 12. וליצהה -- ' \ 150. | םכתוא ז,זז2.  ותחש (0ק.140 ז--
 ותיחשה 3,155, 249 -- ותחשה 601 --ותחיש 158. | יתבא =
,1 99 ,94 99 ,89 ,85 ,70 ,10 ,4 :2 
 154: 175,176,178,182, 187, 105, 224, 240, 270 -- יתבא יתבא
 21 -- ויתבא 254, 260 -- ''תבא 257. | ןזג 89.  ןרח -- ןוחא 4
 -- |רה 112,115,154, 5- ףצרו . 93 =-- תצרו 4. ןדיע 5

 רשאלתב < ראשלתב 4 -- א \ 12 2; 30, 82, 8%, 90, 93, 96. 23

 גו4, 116: 154: 155: 158, 174, 176, 210, 242, 24, 601, 602 --

 רסאלתב 89--רפלתב 23, 145, 150,172,182, 187, ,0
.200 72 :253 :261 

 12. ויא -- היא 0 1 80 תו

 3. וילא , 74

 תמח -- תמח רושא זז

 ריעל , 182. | םםיורפס --ו , 93 -- םכיוורפס ז%4.
 14. והיקח :%-- ו, 82.  ידימ 190. והארקיו 182. והרשפיו

9 

 15. רמאיו -- רמאל 174-  לארשי -- תואבצה 2%3. בשוי 2
 158, 180, 224, 220, 253, 1: םםיבורכה 3:4, 21; 30, 70, 2

 94: 99:112,114,128,187, 253,264 -- 2,174. | ךידבל 7.



 ני 67 5

 העישוהל תאזה ריעה לא יתונגו + הוהי שכאנ אבי 4
 תצוהה קדלילב יהיו :  ידבע דוד ןעמלו ינעמל 5

 םינומש האמ רושא הנחמב ךיו הוהי ךאלמ אציו
 שכירגפ שלכ הנהו רקבב ומיכשיו ףלא קדשמחו

 הושא ךלמ בירחנפ בשיו ךליו עסיו | : םםיתמ 6

 ךרסנ ריב קדוחתשמ אוה יהיו + קדונינב בשיו ג7

 המהו ברחב והכה | רצארשו ךלמרדאו ויהלא

 : ויתחת וגב ןדח רפא ךלמיו טררא ץרא וטלמנ

 ו

 והיעשי וילא אביו תומל והיקזח הלח שהה םכימיב 3
 וצ הוה רמא זדכ וילא רמאיו איבנה ץומא ןב

 וינפ תא בפיו : היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל 2
 הוה הנא :!רמאל הוהי לא ללפתיו ריקה לא
 בבלבו תמאב ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ רכז

 ; לודג יכב והיקזח ךביו יתישע ךיניעב בוטהו שלש

 קדוה רבדו הנכיתה ריעה אצי אל והיעשי יהיו

 דיגנ והיקזח לא תרמאו בוש :רמאל וילא היה

= 

 .1% .005 1 ה 51

 24 זכימ יתיתשו יתרק ינא :ולמרַכ רַעי הצק ןולמ
 2% אלה !רוצמ ירואי לכ ימעפ ףכב ברחאו שכירז
 היתרציו סכדק ימימל יתישע התא קוחרמל תעמש
 שכירע םיצנ שילג תושהל יהתו היתאיבה התע
 26 בשע ויה ושביו ותח די ירצק ןהיבשיו ! תורצב
 ! המק ינפל הפדשו תוגג ריצה אשד קריו הדש
 27 :ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאבו ךתאצו ךתבשו
 28 יחח יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי
 תאב רשא ךרדב ךיתבישהו ךיתפשב יגתמו ךפאב
 20 הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל הזה |! הב
 ועטנו ורצקו וערז תישילשח הנשבו שיחפ תינשה
 40 הדוהי תיב תטילפ הפסיו : םכירפ ולכאו םכימרכ
 4ז יכ : קדלעמל ירפ השעו הטמל שרש הראשנה
 תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת שכלשורימ
 42 לא הוהי רמא הכ ןכל ! תאז קרשעת | קדוהי
 הרוי אלו זראזה ריעה לא -אובי אל רושא ךלמ
 : הללפ הילע ךפשי אלו ןגמ הנמדקי אלו ץח שש
 33 אל תאזה ריעה לאו בושי קדב אבי רשא ךרדב

 צב פז תא עז0 א 4.

 74 ךופשי 93: 112, 158, 257, 260, 264 ; קנווס 9

 ללוס זכו, 21: 4070 98: 00: 00 112 זק + 1

 249, 203 3: קנתמס 9
 33. ךרדב -- ד 115 אע1נ-- יו +,

 קזותס 82 ; םגמ6 99 -- אובי 3,101,144, 158,168,174, 0.

 הב קעומס אב 1: לא 79,182, | אבי 27-- אורי 4

 34- יתנגו 3. 55 94: 130,155, 174,176 -- יתינגו זֶקָּנ- | לא
 182 -- לע 21, )3, 102,154, 172,1ֶקנ,176, 2240, 22%, 1. 0

 257, 00 -- א !טק.145 4 -- קמתתס תא 70. | תאוה -- אל תאוה
 חהוהי םכאנ אבי 12

 35. ףאלמ -- א , 171 -- ךאל טק. 128. | םבינומש --ו 1,

- 176 2 + 1 40 .99 0 55 2 ,2 

 252: 254: 204, 270 -- םםבינומשו 21,70 : קתומס 168 -- םכינמשו

,251 ,224,226 ,187 ,150,174,17%5,182 ,145 5 :93 .30 :4 
 253,257:260. 8 ףלא -- שיא ףלא 267. | ומכשיו 2 1

 176.  רקובב 28. | הנהו 106 שכנהו 96. | םבםיתמ ₪186 םבותמ
114 

 46. םירחנס , 4. הוננפב 7.

 37. הוחתשמ -- ת , - ךורסנ ף3, 96 ,,68%
 182, 240, 246,257. ךלמרדאו --ר , 70.96.  רצארשו -- רצארשו
 ןינב 2, 21, 30, 0 93:99:112,115, 140, 160,174, 0 24060

1 ,16 ,4 271 ,270 .264 ,263 ,260 .257 :253 :250 ,249 

 659 'ק : קנגותס 201 -- א%%אא רצארשו 0 4

 והוכה 112,150, טלמנ 187. ץרא , 6. ךולמיו 74

 ןודחרסא 2, 23: 30, 85, 80; 93, 96.112,128, בפ, ,
2700 ,264 (0 ,257 ,253 ,240 ,226 ,224 ,182 ,180 ,176 ,174 ,172 

 288, 601, 602 ; ענת 10; (סע6 82 --ןדחרסקא 2 00

 -- ןודח רפא 3, 115, 154: 246, 9. :

 1. היקחח :50. | אובו 1558. | היעשי 257. | ץומא ןב ₪. 3

 2,112. | ןב -- ןם איבנה 174. | הוהי רמא הכ , 1. | ךיתיבל
 178. | התא ;,70,182 -- הבא 187. | אל 70. | היחת קזומוס

 היהת 4.

 2. בסיו -- והיקזח בסיו 1, 3; 23,115, 150, 155,174,1789, 6

 250, 2%3, 2%7, 260, 264 -- ןומא ןב והיקזח בפיו 8ֶס. לא וינפ תא
 -- תא .והיקזח לא וינפ 14ֶפ- | וינפ תא , אָּפ -- וינפ תא וינפ

 תא , 70, 224, 240 -- והיקוח 160, 288,602. | רמאל, 4

 2. אנא ז, 21, 23, 82, 80, 01,906, ,,,2\8

 224, 257,260. < רוכז 150,168,182. חרא, לבו

.1507 
 4. היעה - - - יהיו טק. 5 1. | היעשי גסז. אל , 70. ריעה

 -- רצחה ף3,180 -- ריעה רצח 4 -- רצח ריעה 30 -- רצח 00

 1ו2,115,149,150,153,174, 226, 240, 240, 240, 260, 261, 4

 2%3, 257, 260, 270, 271 4, 659 'ק -- רצח לא 6%0 2. | הנוכיתה
72 .6,102,112,116,128,130,139,150 ,0 ,70 ,21 
 'ז74, 176, 180, 182, 210, 224, 240, 2%2, 257, 260, 264, 270, 271,

 279, 282, 283, 284, 280 ; קזואוס ף4 -- הנוכתה

 ילא ףַג. | .רמאל ,5-
 לא -- וילא 4. | הוהי ז*--הוהי ג והיקזח 70.

 93. | וילא קתוםוס

 ךתליפת ז 0
 ךיתעמד - ת , 150 ---

 תורוצב 1,70 .

 ף*

 158 : תזגוחס ָנּפ -- ךיתלפת 9.

 24. ינאא 1.  יתארק 1:15.  יתתשו 4 260, 264 -- י'תיתישו
 6 -- תמשו 197. םםירז זי ברחאו , 210 -- בירחאו 2
,1 :99 ,96 :93 :80 :85 ,23.70 
 1 178,182,187,195, 201,240 ככ20 2? 229 200 200
 260,664: קנגומס 10 ; (ס06 82,130. | םכימעפ 187. | יראי 1,

109 99 ,94 ,89 ,85 ,30 :23 ,21 ,4 32 22 
9 ,254 ,252 ,226 ,225 ,187 ,180 ,176,178 5 144,150 

 270, 001. *+רוצכ 4.
 25. אולה 178. | קחרמל ב, 150,168,172,182. התוא 2
 +, 74 246, 252, 200, 204; קוס

 תתעו 93- היתאבה 1, 2, 3: 4: 21, 22, 70: 82; 8%: 90; 94: 6 139. תישע ב. | ימימ 187. | היתרצייו 21 -- היתרצו 6.
 102,112,113,114,128,130,154,155כ 158 6
 182,197, 210, 224, 2 226, 227, 246, 24, 263, 270 --היתואיבה
 ף,174-  יהתו ,96,169,172.  תוושהל 06, 112 -- תואשהל 3,

 160, 182, 24, 288, 659 'ק -- תושחל קנווס 9.
 כ, 74 182, 240, 2%3; 2ף7, 260 -- תרוצב 42

,172 
 26. ןהיבשויו 96, 112, 158: 174: 253: 7: 260, 204: קזוונס 8
 --ןה ןהיבשיו 150. רי 115. ושבו - * ; 1, ָ,+2,,1

 -- ושביא 2 -- ושבייו 174 -- ושובי) 70 89. 8- ויהו -
 הדשה 94: 225 257, 200,264: תטתס 201.  ריצח -- ריעח 20.
 תוגנ -- תונג 158,174, 260 : קומוס 99 -- תונב 257.  הפרשו --

 המפדשו 10 -- הפרשו 21 -- המדשו 2 180 418. 1.
 27. ךתאצ - ךאובו 2, 2, 115: 144: 159 2 169, 249

 28. ילא ךוגרתה ןעי \ 21, 224. = ןעי -- ןעי ילגי ילא = 201. ךוגרתה 0. ילע 182, 187, 51-
 ילע 187.  הלע --ה .79 --ילע זָדָב. | ינואב 6, קוונס
 יחה -- םביחה 174, 250 -- חח 4 ךיפאב 23, 0% 1

 ךתפשב 21,128,187, 79 260, 264, 281. | ךיתבשהו 1, 23, 2%
2 :155 1 ,129 2 ,114 :190 :99 :94 90 80 .67 

 175; 195: 224, 225, 270 -- ךיתובישהו 9 226 ; קצונתוס
 התאב 2,93,226--ת ק.48 28.  הב--המש 74

 20, תאה 286. - לובא - 9 89, 173: 5%7, 260, 264-
 תינשה קוגמוס היינשה ף6. | שיחס ₪ סיחש 10166 82 -- 6
 א 158 -- סיחס 240 -- ,59- ן-רישלשה 21, 94,

 1953 םביזנרב ועטנו , 70.
 10. רטלפ 85, 115, 139, 159 51.

.1 ,289 ,282 ,263 22 :155 ,150 ,85,139 
 שרוש 9 7.

 ןו ווב --- ןכ 224.  .םכלש)ןהומ =- + , לס = ;בילשורימ 96 3-
 ' אצת 90 ב. | הטילפו , 2סז -- ' \ 4 95: 99: 115: 159 277

 1907 -- ו 224. 0 רהמ טק. 4 הוהי -- ינדא 226 --
 תואבצ הוהי 2, 21, 10, 70; 82, 85, 59: 32 96, 99, 115. 0%
09 ,227 ,22% ,224 ,197 ,182 174 6% 52 ,149 

 253, 257. 200, 203, 204, 270, 1 4, 207, 659 כ, 664-
 32. רושא , 5- אבי 2% 4, 21, 23, 5% 7 70% 82, 5 9

1 1 5+ ,199 ,96 4 :93 90 
39 :252 ,240 ,240 :2 .2409 :195 ,187 ,182 ,176 ,175 ,174 172 

 257, 200, 264, 270, 271, 282, 2532 288 1, ףסס 1, 659 7. ץח

 יריב , 957

 הדוהי , 1%
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 " רמאיו .והיקזח ךלמה לא .תציבנה .והיעש* תוביו

 ףילא ואבי ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ וילא

 רמאיו : לבבמ ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו 1 5

 יתיבב רשא לכ תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ

 ! יתרצאב שתיארה אל רשא רבד היה אל ואר
 ! קדוהי רבד עמש ןהיקזח לא והיעשי רמאיו 6
 רשאו ךתיבב רשא לכ אשנו פיאב םימי קדנה ול

 רבד רתוי אל הלבב הזה םכויה דע ךיתבא ורצא

 דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו : הוהי רמא

 רמאיו : לבב ךלמ לכיהב זכיפירפ יהו חקי זס

 תרבד רשא קדוהי רבד בוט והיעשי לא והיקזח

 : ימיב קדיהי תרמאו שםולש שא אולה רמאיו

 תא השע רשאו ותרובג לכו והיקזח ירבד רתיו 0

 הריעה שםימה תא אביו הלעתה זראו קדכרבה

 יכלמל כימיה ירבד רפס לע וםיבותכ שה אלה

 השנמ ךלמיו ויתבא כע והיקזח בכשיו + הדוהי 1

 : ותחת ונב

 א

 זכישמחו וכלמב קרשנמ קרנש הרשע זכיתש ןב 1

 : הב יצפח ומא שכשו שכלשוריב ךלמ הנש שמחו

 רשא שיוגה תרבעותכ קדוהי יניעב ערה שעיו 2

0 ) 76 

 תא יתעמש ךיבא דוד יהלא הוהי רמא הכ ימע
 זכויב ךל אפר יננה ךתעמד תא יתיאר ךתלפת
 6 ךימי לע יתפסהו | : קדוהי תיב קדלעת ישילשה
 תאו ךליצא רושא ךלמ ףכמו הנש הרשע שמח
 זעמלו ינעמל תאזה ריעה לע יתונגו תאזה ריעה
 שכינאת תרלבד וחק והיעשי רמאיו : ידבע דוד

 והיקזח רמאיו :יחיו ןיחשה ידע ומישיו וחקיו
 יתילעו יל קדוהי אפרי יכ תוא זדמ והיעשי "לא
 9 ךל הז והיעשי רמאיו : הוהי תיב ישילשה םכויב
 רשא רבדה תא הוהי השעי יכ הוהי תאמ תואה
 רשע בושי שכא תרולעמ רשע רצה ךלה רבד
 1:0 רשע תוטנל לצל לקנ והיקזחי רמאיו : תרולעמ
 : תולעמ רשע תינרחא לצה בושי יכ אל תולעמ
 זנ לצה תרא בשיו קדוהי לא קצ'בנה .והיעשי .ארקיו
 רשע תינרחא זחא תולעמב הדרי רשא תולעמב
 12 ןדאלב ךדארב חלש פהה תעב ; תולעמ

 והיקזח לא קדחנמו זכירפספ לבב ךלמ ןדאלב ןב
 ז 3 והיקזח ספהילע עמשיו : והיקזח הלח יכ עמש יכ
 בהזה תאו ףסכה תא התכנ תיב לכ תא םכאריו
 וילכ תיב לכ תאו בוטה ןמש תאו שכימשבה תאו
 = רבד קדיה צל ויתרצואב תצצמנ רשא לכ זראו
 : ותלשממ לכבו ותיבב והיקזה שארה אל רשא

0 4 

 ץ ג תא םפס 10 א

 ןמשה 23,158,172: קזותס 168,240-- ןמשא 0. 0

 80. 90. 93, 96. 99, 1ס:, 4 + 6

,28 ,282 ,279 :277 271 ,270 ,264 ,260 ,24 ,2%1 ,228 ,224 ,201 

 284, 286, 288, 601. = תיב 2" 06 לכ ף4. 4 | רשא 1%

 ויתרצאב 1.2,23; 30, 85, 8,941 1

 129: 172, 174, 178, 187,210, 4 225, 6 227 --\יתורצואב 6

 4 158, 176, 180, 182 --ויתורצאב 253: 257. 260 0.

 אל רשא רבד 5155 4.

 14. והיעשי -- ו , 101, 252, 100 --- אהיעשי 2 -- והיעישי 15

 והיזח 1"--ו,113,150. | רמאיו ז" 6 2"-- ורמאיו 96.  ורמא

 -- ךל ולמא 93. | האב 2/9650 = והיקוה והיקזחי לס. ץראמ

 הקוחר , 4. הקחר 125, ,,,,837) 195: -

 ואב -- ילא ואב 1, 23: 20, 93: 99: 145: 150, 174,182, 108, 1

 לכשל 2

 227: 246, 249, 253 257, 260, 264 --- תת. 400. ילא 180, 24.
 לבבמ -- לבב ץראמ .

 15. רמאיו - - המ ; 96. | ךיתיבב 276-- ךיתבב 4. זרא ,

 30. - רשא--יל שי רשא 70. | םכתארה 174 -- םכיתיארה 0

 3: 85: 93: 90,101,112,114,180,201, 2ו0) 253: 263, 270

 360 : קזותס 139 -- םביתיאר 182 -- םכתיאר 224. | יתורצואב

 9, 6 240 -- יתרצואב 20, 94,172, 22% ; קזווהס 130

 139 -- יתורצאב 114,174,182, 210; קנונתחס 0.

 16. עמש קצותתס ועמש 4 הוהי -- תואבצ הוהי 182,

 17. םביאב -- הוהי םכאנ םביאב 30,174. לכ תא ,8%

 182, 201, 240, 2%1, 260, 288, 1. היתיבבייק ,וז ד ךיתבא

 טק. 35 3 -- ךיתובא 279, 284, 2856. | לבב ָסָּג, 182, 20.

 אלו 11%, 201 -- אל שת 70. | רמא -- רמא רשא

 18. ךממ ואצי רשא ,182. | ךממ -- *ךממ וָּגָפ -- ךתא 76.

 דילות 3 -- ךממ ואצי 6560 2. = וחקיי 78 224
246, 240, 250, 251, 252, 253, 267, 0 264, 271 4, 356, 6502, - 

 659'ק: קנס 71 םביפסרפ

 19. היעשי 2. | אתרבד 174. | אלה ז,2, 4, 21, 10, 70, 86,

5% %6,,, ,112 ,100 ,9 ,96 :93 ,90 :89 

 168, 182,187, 224, 253, 264, 282 ; קזנתחס 82. היהי 8

 ימיב קמפוס וימיב 11% -- אימיב 9.

 20. רשא 1% תא 1"-- תאו 0. תא 2", 1%4,14% --

 קזועגגס לא 7ס. | אולה 4,102,112,172, 2%3,263,288'ְ גסס'1י

 659 בד 6 םביבתכ 85, 150 4. יכלמל קזנומס

 ובלמל 9.

 21. 0. , 6. והיקוח 55 182 --ו , 115,1%8,20ז1.  ויתבא

 -- דוד ריעב ויתבא 150 -- ויתובא 158,173, 246 ; קננומס

 1. הרשע -- םבירשעו 6.
 םםילשוריב 6.

 2. רבעתכ 4, 21, 8%, 172, 2%2 -- תרובעותכ ג.

 השנמ , 21, 70, 96; 1.

 ףיתעמד 2.70. 89. | אפור ז, 1.93,112,182, 240 ; קתותס 4

 ישלשה ף4 -- יישלשה +
 6: *תפסוהו 1,2:1; 2 10. 7, 700 7 90 2 0 102, 2

,174 ,168,172 ,158 ,154,157 ,150 ,144 139 1% 14 

 192, 187, 210, 224, 22%, 220, 228, 240, 246, 240, 2ף1, 2523 2

 254: 257, 260, 264, 270, 271,270, 282, 28, 284, 266 ; ננס 4

 ףכמו -- דימו 1:2. | תאזה - - יתונגו , 149,154,187, 201.  יתננו

 20 70, 85.113,114,128,110,1%5,174,176. 210. | ינעמל ---
 ינעמל העישוהל 20. - ןעמל 0.

 7. חק 150. | ערלבד 50 4.  םםינאת

 וחרמיו 99: 375.  וחקיו -- וחקיו וחרמיו 4.

 8. המ והיעשי לא , 96. = והיעשי לא ,4

 ומישיו וחקיו ==

 תוא -- תאז 42
 הוהי יל ₪ ף3. | 'ל 58 21 -- יכ יל לג. | יתילעהו 145. . ישלשה

 14 רבב 4
 9. היעשי 7. תראמ קנס כעמ 6. יכ -- הכ 4.

 רבדה -- הזה רבדה 21, 20, 150, 168, 227 ; 6

 םכא -- רשא 2523: 257, 4

 תוהו 2

 1 תולעמ 1"-- ו ,4-

 תרולעמ 2"-- 4 , 
 10. 00. 253. | רמאיו -- רמאיו הוהי לא איבנה והיעשי ארקיו
 גסנ.  והיקוה 9 9 ל

% ,554 ,580 :575 :546 :543 ,526 ,402 ,400 ,306 ,342 ,252 ,250 
 597, 607, 612. | לצל -- לצב 187 -- לצה 89,174: קנגמס

 ףַב ג: (סס 70. | תולעמ רשע , לס. | תולעמ 1" ₪6 2"-- ה ,4.

 אל יכ < 4 יכ -- לטנ יכ 182 -- יב 114. | תינרוחא 2

.4 260 :257 ,158 ,150 ,112 

 11. איבנה , 20. | הוהי ק.זגח 2. | לצה תא -- לא לצה
 תא , 20 2 224 -- לא 2 תולעמב 179-- 2 281 -- ילעב

 תולעמב 99. הדרי רשא , 1. תולעמב 2"-- ו א 283. תינהוחא

.4 ,158 ,93,112,150 

 12. אוהה 2, 3: 80,113, 172,182 : (סח6 128.0 ןדאלב ךדארב

  ץמתס ןדארב 7ס. | ךדארב -- א , 94, 227 -- ד , 187 -- ךדאורמ

 93 -- ךרודמ 531 -- ךדורמ 418, 580 ; 10166 150 -- ךדארמ

 145, 154,172, 240, 650 2, 11, 476 10766 261 ; םטתס 612--- -

 ךדורב 206, 226, 526 -- ךראדמ 174 -- א 0ק.180 82 -- ב טק.

 146 409 -- ארב 409 -- ךרודב ךסז -- ךראדב 355: 6.

 ןדאלב 2" , 3. | והיקוח - - - יכ , 115182. = והיקזח -- יחיו והיקוח
 246 -- וילך 0.

 13. עמשיו--- חמשיו 195, 271 4,288, 100, 530,541 1
 106 201,451; םטתס 0. םכהילע , 89 -- םבהילא 21, 2

12 ,600 ,00 ,288 ,286 ,264 ,251 ,115,160,172,172,178 ,96 

 קזומס 251 | תטת6 9, 224 -- םכהלא 150, 155,158 7.

 לכו די 85, 96, 101,145, 150, 158, 168, 172, 201, 4

 -- ₪8 139. = התוכנ 79 -- ותכנ 246, 460 גז. 659 כ -- התאכנ

 355 תא. | תא 2"-- תאו 1, 30, 178, 224, 251, 253 ; 06 4.
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 הער איבמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא הכ ןכל 2
 יתש הנלצת ויעמש לכ רשא הדוהיו סכלשורי לע
 תאו ןורמש וק תא שכלשורי לע יתיטנו : וינזא
 רשאכ טכלשורי תא יתיחמו באחא תיב תלקשמ
 יתשטנו : הינפ לע ךפהו החמ תחלצה תא החמי

 ו'הו םכהיביא דיב םכיתתנו יתלחנ תריראש תרא
 תא ושע רשא ןעי : סכהיביא לכל הסשמלו זבל
 רשא םויה ןמ יתא םכיסעכמ ויהיו יניעב ערה
 שכגו : קדזה ויה דעו שכירצממ שכתבא ואצי
 תגלמ רשא דע דאמ הברה השנמ ךפש יקנ שד
 איטחה רשא ותאטחמ דבל הפל הפ סכלשורי תא
 ירבד רתיו : הוהי יניעב ערה תושעל הדוהי תא

 אולה אטח רשא ותאטחו השע רשא לכו השנמ

 : הדוהי יכלמל זפימיה ירבד רפס לע שכיבותכ שכה

 ןגב ותיב ןגב רבקיו ויתבא שכע קדשנמ בכשיו

 שכירשע ןב ! ויתחת ונב ןומא ךלמיו אזע

 ךלמ שינש שםיתשו וכלמב ןומא קדנש שיתשו

 ! הבטי ןמ ץורח תב תמלשמ ומא םשכשו םשכלשוריב

 ; ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו

 זרא דבעיו ויבא ךלה רשא ךרדה 'לכב ךליו

 בזעיו : שהל וחתשיו ויבא דבע רשא סכילולגה

9 

14 

6 

16 

7 

18 

9 

20 

271 

22 

 5-0 10 א

 282, 282, 284: קנומס 128,171 -- אאיטחיו 4. תאי דל

 176. | הדוהי זזף. ויללנב 90,101, 210, 227, 0
 -- וילוליגב 70. 9, 6 24 :

 12. לארשי , 182. לע -- לא 96.  םבלשורי , 187 -- םבילשורי
 96. | הדוהיו --הדוהי לעו 21,101,176. .ץעמש --י ,2

 158,172,658 ; [סד6 128 ; םטחס דג -- ויעמוש 154 -- העמוש

 250 -- העמש 4: 80, 93: 149, 150, 174, 226, 246, 240, 261, 2

 253: 260, 271 4, 658, 6592: םטת6 224 -- וועמש 182 ---ןוי וג.

 186 139. - הנליצת 96, 150. | וינזוא 6.
 14. יתטנו 8%. | לע 1" 00.16 67. | םכלשורו 1" 6 2"

 םבילשורי 96. = ןורמוש 96. = תרלוקשמ 2, 0
 ז 58 174, 210, 240 ; [0766 4. תיב 51 ף- תא 2"

 תרא 37", 71
 14. יתשטנו קזותס יתששנו 89 -- יתלטנו 187. = םביתתנו --י
 ף3 -- םכ 21. | םכהיביא 1%-- םבהיביוא 174,187, 210 ; קזנתנס

 128. | םכהיביא - - - ויהו \ 8. = ויהו -- ויהיו 30. | הפישמלו 70,
 96, 150, 224, 226, 2%7, 260 ; קזותס 03 -- הסישלו 1.

 םכהיביא 2"-- םכהיביוא 4

 15. רשא ןעי 55 2%7. | תא , 224. | יניעב -- הוהי יניעב + 2

 94, 96, 112,155, 173,174:224, 253, 257, 260. םםיסיעכמ

0 ,101,102 ,96 ,59 ,8% ;82 ,70 ,30 ,23 ,21 

,252 ,240 ,246 ,224 ,210 ,174,175,180,182 ,155 :150,154 

 257, 260, 264, 664; קצונתס 94+ 04 יתוא 96, 99, 2

 182,254. - ןמל 154,178 (סת6 4. םכתובא 2, 23, 07, 2

,158,168 ,44 ,101,112,113,114,130 ,9,100 ,94 90 .50 

 176, 180, 210, 272, 254, 270, 3001. | םכירצממ -- םכירצמ 139

 -- םכירצמ ץראמ 115, 149, 187, 246 -- םכירצרצממ 89. דע =

4 ,82 ,20 

 16. םכנ 40. | יקנ , 198 -- יקנה .

173- 

 דאמ הברה ,.

 דע ,115. - אלמ -- אלמ אל 93. | תרא ז",30. | םבילשורי 6.
 דבל , 86. | ותאטחמ קזוותס יתאטחמ 158. | תא 4
 17. לכו, לס. | רשא 2*-- השע רשא 4. אלה 2, 3.4, 21,

 67, 70, 95: 80, 90, )3, 96, ףף, 100,

 130, ,,, 5 זו 168,172, 174, 170 72

2 ,271 ,270 ,204 ,203 ,260 ,2%7 ,254 ,252 ,249 ,227 ,210 ,105 

 288 '17', 280, 0 1. םכיבתכ 85, 96, + 24
 18. ויתובא 158, קומט 139. | ןנב ותיב , 198. גב 24

 אזוע 224 -- הזוע 11% -- הוע 1,150, 240. | ךולמיו 260, 4
 ןומא ; 6-

 19. הנש , 6. ןומא , 96- םכינש -- הנש 40, 70, 93, 6%

 116,145,150,158,180,224, 246 ; קזווהס ָףֶס 913 ; (סזזס 4

 תמלושמ :174,12,11%. ץורח --יחלש 26 -- קודצ תוגזָפ., 2.
 20. רשאכ -- רשא לככ 8%. | ויבא -- השע ויבא

 21. ךרד זלו. דובעיו 2. םכיללגה 4, 21, 80, 90, 94,

 1סו,144,168,172,178, 242, 263, 270, 27ו, 2, 282, 291,
 286, ןס0 -- םכילוליגה ף3,96,150. = ווחתשיו 96, טז 3

 ימי.

51 

 6 אא.

 1 תא ןביו בשיו + לרארשי ינב ינפמ קדוהי שירוה
 זרוחבזמ וכקיו ויבא והיקזח דבא רשא תרומבה
 ךלמ באחא קרשע רשאכ קדרשא שעיו ילעבל
 : שכתא דבעיו שימשה אבצ לכל וחתשיו לארשי
 4 קדוהי רמא רשא קדוהי תריבב תרחבזמ ?דנבו
 "ככל תוחבזמ ןביו + ימש תא טכישא םשכלשוריב
 ריבעהו :הוהי תיב תורצח יתשב שימשה אבצ
 זכינעדיו בוא קדשעו שחנו ןנועו שאב ונב תרא
 7 זכשיו + סיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל הברה
 רמא רשא תיבב השע רשא הרשאה לספ זרא
 קדוה זריבב ונב קדמלש "לאו דוד א קדוהי
 סשכישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא זכלשוריבו

 8 לארשי לגר דינהל ףיסא אלו : שלועל ימש תא
 ורמשי שכא קר םשכתובאל יתתנ רשא המדאה ןמ
 רשא קררותה לכלו סכיתיוצ רשא לככ זרושעל

 9 השנמ שכעתיו ועמש אלו ! השמ ידבע םכתא הוצ
 קרוהי דימשה רשא שיוגה ןמ ערה תא תושעל
 ןידבע דיב הוהי רבדיו ! לארשי ינב ינפמ
 ךלמ קדשנמ קרשע רשא ןע" !  רמאל םיאיבנה

 ושע רשא ללכמ ערה קרלאה תרובעתה קרדוהי

 : וילולגב הדוהי תא כג אטחיו וינפל רשא ירמאה

11. 

 "ו

10 

11 

 שב ₪ 2

---- 286 ,284 ,282 ,20 ,240 ,210 ,187 ,182 1750 :15 ,154 50 
 רבעותב 174 -- תרובעתכ 92,

 2. בשיו פ 21. | תומבה תא 50 154. | תחבומ 0
9 ,242 ,210 ,176 ,175 ,173 :155,168,177 ,150 ,144 119 ,140 
 2%2, 287, 2881, ןסס 1, 6592. | הרישא 154 -- הרשאה 5

 רףשאכ -- ר ,- באחא 4 ווחתשיו 71.

 םכתוא 5%
 4. רוחבומ 1, 4, 21, 21, 30, 70, 82, 85; 9 96, 2

,252 ,226,226 ,195 ,187 ,175 ,158,172 :154155 ,115150 
 257: 260, 264, 271, 279; 282, 283, 284, 286, 400, 664: קזונמס 04

 128. | תיב 2%3, 2%7:260. | םבלשוריב , 176 -- םכילשוריב 6.
 םבישא 015 4

 5. רוחבזמ -- ו , 176, 300, 659 2 -- תוחבזמ תא 4.
 לכל --- לכל דבעיו שימשה 70 -- לכל ת הוהי 0.

 6. ןנעו 2 20, 82, 89: 93:99. 52 168, 182, 250, 251: 75
 260, 264, 27, 282; 283, 284, 286. שחנו -- )ו ; 182 -- שחינו 1
 96.  םכינעדיו -- כ, ,,,,%8 246, 1
 -- םכינועדיו 2: 70 94: 96, 112, 145, 182, 210, 240, 253, 39

 264: קוותס 128, 130 -- ינועדיו 150, 224, 251 -- אינועדי) 2.
 הברה 59 וסיעבהל 23: 92; 112: 145: 190, 154: 1555 4
0% :257 ,251 ,250 ,240 ,246 ,228 ,187 ,182 .179 ,174 ,168 ,160 
 264, 271, 282, 283, 288, 100, 355, 601, 66 1 ; תטתט 180 ----

 %סיעבהל
 7. םבשיו קזותוס תשיו

 רמא - - השע ,168. | השע -- ושע 4.
 ;בילשוריבו ף6. | יתרחב --וב יתרחב 0.

 םכלעל 586
 8. ףיסוא 1: 3: 23: 10, 70, 82, 85, 89, 93: 965

:7 ,253 ,240 ,227 ,226 4 152,154,158,174,182,187,210 
 260,264, 355: 360 ; קתותוס 128,171 ; 6 0 לגר -

 לנר תא 1, 93, 94: 154, 160, 173, 176, 180, 246, 271 4, 284
 288, 400, 6סז -- לגרב 249. | תתנ 115.  םכתבאל 2 12
170 52 102 99 :94 93 ;80 :9% ,82 70 202 
2 ,249 ,246 ,226 210 ,187 ,182 ,175 ,174 :172 154,155 
 257,260,264. | לבב -- לכ תא ג. | םביתיויצ 158 --םכתיויצ לס
 -- םכתיוצ 2; 3: 23, 30, 85, 93, 101, 114, +2 7

 210,227. לבל לס.  הוצ רשא ,187.  םםתוא 2
 קוגמס 139 -- םכתא השמ ף6. = ידבע השמ < 6

 ף- תא 10, 129, 150, 1804 הערה
 רימשה רשא -- יניעב 7ס. | ינפמא 7ס. | ינב ,5

 10. דיב | 21 -- (טק. 18 םביאבנה וז
 גז. השע ,99. | תרובעתה -- ו, 101, 130, 242, 4 282, 1
 -- תובעותה 2.67, 82, 90, 93: 94; 90.99: 55% 4
 176, 178,187, 226, 240, 251, 253: 7: 260, 264; צוזחס א 7
 תבעותה 1, 2, 23, 10,770 80, 114, 172, 182, 224, 2499 664 ; וותוס
 168. | איטחיו 21: 82; 93: 15% 158, 249, 253: 279:

 הרשאה -- הרשא 11 -- רמסקה 2

 הוה -= הוה שא 5
 תרא 2",

 םביוגה ןמ
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 תרא קזחל בצחמ ינבאו שכיצע .תונקלו םכירדגלו
 לע ןתנה ףסכה שכתא בשחי אל ךא |! ?ריבה
 והיקלח רמאיו | : םםישע םבה הנומאב יכ כדי
 יתאצמ הרותה רפס רפסה ןפש לע לודגה ןהכה
 ןפש ירא רפסה זרא ;ריקלח ןתיו קדוה! זריבב

 תא בשיו ךלמה לא רפסה ןפש אביו :והארקיו 9
 אצמנה ףסכה תא ךידבע וכיתה רמאיו רבד ךלמה

 תיב סכידקפמה הכאלמה ישע די לע והנתיו תיבב
 ןתנ רפפ רמאל ךלמל רפסה ןפש דגיו + קדוהי גס

 יהיו + ךלמה ינפל ןפש והארקיו ןהכה היקלח יל ג

 תא ערקיו קדרותה רפס ירבד תא ךלמה עמשכ

 םנקיחא תאו ןהכה היקלח תא ךלמה וציו :וידגב 2

 רפסה ןפש זראו היכימ ןב רובכע תאו ןפש ןב
 זרא ושרד וכל !רמאל ךלמה דבע הישע תאו 3

 ירבד לע הדוהי לכ דעבו םכעה דעבו ידעב הוהי
 רשא קדוהי זרמח הלודג יכ הזה אצמנה רפסה

 לע וניתבא ועמש תל רשא לע ונב התצנ צה

 : ונילע בותכה כככ זרושעל זרזה רפסה ירבד
 הישעו ןפשו רובכעו שקיחאו ןהכה והיקלח ךליו 4

 ןב קרוקת ןב שלש תרשא קראיבנה קרדלח לא

0 

 7 8 1 = ו
 : קדוהי ךרדב ךלה אלו ויתבא יהלא הוהי זרא
 2: :ותיבב ךלמה תא ותימיו וילע ןומא ידבע ורשקיו
 24 ןומא ךלמה לע םכירשקה לכ תא ץראה שע ךיו
 2% רתיו : ויתחת ונב והישאי תא ץראה שכע וכילמיו
 לע זכיבותכ שה תולה קדשע רשא ןומא ירבד
 26 ותא רבקיו ! קרדוהי יכלמל כימיה ירבד רפס
 : ויתחת ונב והישאי ךלמיו אזע ןגב ותרבקב

0 

 1 תחאו םכישלשו וכלמב והישאי קדנש קדנמש ןב
 הידע תב הדידי ומא םכשו שכלשוריב ךלמ הנש
 2 ךרד לכב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו 1 תקצבמ
 4 זדנמשב יהיו : לואמשו ןימי רס אלו ויבא דוד
 ןפש תא ךלמה וחלש והישאי ךלמל הנש הרשע
 + רמאל הוהי ריב רפסה שכלשמ ןב והילצא ןב

 4 ףסכה תא עכתיו לודגה ןהכה והיקלח לא קרלע
 תאמ ףסה ירמש ופסא רשא קדוהי תיב אבומה
 5 וכידקפמה הכאלמה ישע די לע הנתיו + םעה
 תיבב רשא הכאלמה ישעל ותא ונתיו הוהי תיבב
 6 זכינבלו שכישרחל :! תיבה קדב תא קזחל ?דוהי

 ד גב 12 עס 10 א 4.

 6. םכישיחלו ג. = םכינבלו -- םכי , 187 -- םכינובלו 2, 7

 158, 257: 260, 264. | םבירדגלו -- םכ , 101 -- םכירדוגלו

 246 ; 1076 139. | תיבה -- תיבה קדב 1,93,150, 2 29

 257: 260 -- 1מגזַק. 800. קדב 176 --- תיבה אאא 82, 54

 7. ףפכה תא 30, 96, 99,158, 224. ןתינה 150, 253. הנמאב

 113 -- אנמאב 4 תרה 2 .םבישוע 82, 4

 8. לודגה ,180. | לע -- לא 233, 30, 60 6

 172,180, 187,226, 227, 246, 250, 21 וגז. 257, 60 264,

 602 ; קזומס ף, 140 ; תטתס 4 ןפש 1" 6 2%"-- ןפס 4.

 רפסה 1%-- רפוסה 96,112, 11%, 158,168, 224, 240, 24

 253, 2%7; 260 +. תיבב -- תיב 190. | והיקלח - 2

,99.102.115,1%0,1%4,174,17%,182,187 ,93:94:96 :85 :60 ,30 

 195, 251, 288, 601, 602 ; קתותס 3,201 ; 6 108 - %היקלח

 128,140. | רפסה 2%-- רפופה 240. | לא -- לע 5%
 187, 246 : קצנגס 4

 9. ןפש קתתמס ןפס 128. | ףפופה 2ז,06,112,115,158

 ךלמה תא בשיו , 85. | תא 1" 76
 -- לא 93, קונמס 240. | וכיתה --* , 93 -- ביתה 15%. | תיבב

 -- הוהי תיבב 85,182 -- תוגצ8. 400. הוהי .108, 224 -- הוהי ריב

 30.  והונתיו 112,150. ידי 30 70 ,, 2 1%

 224 ג8:8. ישוע 112,158.  םכידקפומה 4 4

 תיבב 154,198, 226, 271 4: קנננמס 06 ; (טת 130 -- תיבכא 12

 10. רפוסה 70, 96, 112, 11%, 158. 224, 253, 267, 260, 4.

 יל קנגותס ול 96. = והיקלח 1, 23, 30, 70 0 93: 94,

 115,130, 150.158,173,174, 182, 187, 27, 200 ; קעותוס 3

 והיקלח 253. - הארקיו 115,187. | ןפש 2",

 11. עומשכ 14 רבד 1 רפס ,\ 89 -- רפפסה

 תרא 2", 1: :

 12. תא -- לא 1. והייקלח 253 - והיקלח 1, 21, 60, 85, 809

7 ,+ 933 

 252: 257, 260, 282, 2834, 286 ; 06 139. | םכקיחא קזנזס םםיקיחא

 79. רובבע -- ו \ 174 -- דובכע 277. | היכמ 93: 96

 226 -- הכימ 4, 30, 70 -- והיכימ 60, 150, 172, 182 -- הי
 2,2 רפוסה 1, 6),2, 112, 115, 158, 168, 224, 253, 7

 260, 4. רבע -- דבע ןב 6. |

 13. דעְבו םכעה , 70,195. = םבעה -- םכע לכ 1%0. | לכ דעבו
 4159.  דעבו 2", 130. | הדוהי לכ -- לכו הדוהיבו לארשיב ראשנה
 הדוהי 172 -- הדוהיבו לארשיב ראשנה לכ 149, 174,180 --ראשנה
 הדוהיבו לארשיב 8%, 115, 145,158, 201, 224, 2513: 7 260--לב

 11גז46  (טק.2ג. 139 -- הדוהי םכע לכ 40, 155; 176, 288, 601 -

 הדוהי אאא לכ 17:. | הדוהי , :82.  הזח --- לע 176.  רפס
 96. - אצמנה ,180. | הלדג 1,168,1892,196,240. או 2
 קצותס וניתובא 1. 4, 96, 112, 14, 173, 180 ; קזנבס +.

 לע 3"--לא 150.  רפסה 2", 242. | תושעל 96,182.  בתכה
 99,94,17ז. -ונילע -- וילע 253, 257, 0-4

 14. ןהכה , 96. | דובכעו 277. | הדלווז
 182, 253: 7. םבולש 6% 70, 82, 85, 89: 93: 99. 159

 112,115, 128, 144, 14, 182, 224, 253, 257: 260 ; קונגס

| 240, 2%3, 257: 260 4. 

 חתשיו 1.
 22. בוזעיו 112. = הוהי ג", 70,168. | ויתובא 158, 168 ---

 םכתובא 96 -- םכפתבא 4 יכרדב 3.

 22. ורשקיו -- 7. ידבע -- ידבע םםע

 .-- ןילא קננתגס 2, תרימיו 24
 24. םבע 1%-- תא 257. לכ --לכ תא ץראה םכעה לכ .
 תבכירשוקה 112, 253. ןומא 93,148.  וכלמיו 176,225, 1.

 והישאי תרא , 1.
 2%. רשא -- רשא לכו 1: 2: 21: 93: 0 99 1 49, 155, 5

 173; 224,242. אלה 1, 2 3, 4, 21, 23, 10, 67 700
,,,,,, ,9 1022 .99 ,96 :93 ,90 

79 ,254 ,252 ,210 ,187,195 ,172,174,176,178 ,168 ,155,158 

,1001 ,28 ,1' 288 ,287 :271 ;270 ,264 ,261 ,260 

 שכיבתכ 67, 85, 114, 4 כימיה ו

 26. רבקיו -- רובקיו 112 -- ורבקי 899, 5

 226, 220, 253, 257, 260, 155 : עותס 3 -- ארבקיו 0. ותוא

 112. | ותרובקב 7ס, 93,112, 115,130,150: 155, 158, 257: 72

 200 אזע -- ותיב 96 -- אחע 112 -- הע 119 -- הזע 29

 1ף0, 240. - והישאי ךלמיו , 21, | והישאי -- א ,

 וילע , ךס

 הנש 1%-- םבינש
 םבילשוריב 96. = הירירי

 ז. הנומש 174,181 -- הרשע הנמש

 154. והישאי 68 82. | תחאו ,.

: | 96 
 2. דוד . 93 -- דוד א 4,96. אל ז,2,180. רס -- הנממ רפ
 4. לאמשו 1, 21, 23, 10, 60, 70, 82, 95: 89, 9 94: 96: 995

55 101,112,111,116,128,110.144,150 

.4 ,200 ,263 ,2%2 ,246 ,227 ,220 .22% ,224 ,210 ,181,182 

 2. הנמשב -- מ \ 145 -- הנומשב 178. | הנש ,180. | והישאי

 טצגתוס והישאי והיקוח 252, = חלש קזוומס ךלש 99. | הילצא 0.
 ן-בלןשןב ד 220 7. רפוסה 96, 112, 115, 158, 168, 2

.4 260 ,2%7 

 2: 4. .הוהי - - ( 0 ) - - מאל 6
 4. והיקלח -- ל , 4 | לדגה
 הפסא 2: ירמוש 96, 2

 %. הנתיו -- והונתיו 3, 112, 2%1 -- הונתיו 1 -- והנתיו 60
 1ס0,115,150,174,180. 224,220, 246,240, 270, 271 4, 659 'ק:

 קזותס 2,856,158 : (076 82 -- נתי 198 ג קתומס 96. | ידי

 93, 150,158,180 ; קתותס 1. ישוע 112,158 -- השע

 178,187. | םבידקפומה 70, 93: 96, 112, 128, 154: 158, 1.

 תיבב 1*-- תיב 60, 52, 92, 94, 10,154, 171, 174,182, 1 09

 240, 242, 24, 20, 251, 253, 247, 260, 271 4, 158, 659'ק

 הוהי 70,201,"1. | הוהי - - -- - ונתיו . 40.  הכאלמה :- - ונתיו , 1.
 והונתיו 112 -- קנופס הנתיו ף9- ותוא 91,112,158. ישועל 2
 158.174-- השעל קנמס 99. | רשא ,70,96. | תיבב 2"-- תיב
 240.  קדב תא קעתתמס תיב 96. | הא ,\ 1, 21, 30.7. 0%
4 + 102,128,130,139.144,154.155 ,100 :94 :93 
249 ,203 ,260 ,257 ,253 ,227 ,225,226 ,224 ,201 ,178,195.198 

4 606 -- 601 ,1 100 ,288 

 תרא , 6. רשא



 60. זז 679

 שכיאיבנהו שינהכהו ותא שכלשורי יבשי לכו הדוהי
 תא שכהינזאב ארקיו לודג דעו ןטקמל זשכעה לכו

 ! הדוהי זריבב תצצמנה  תרירבה רפס ירבד לכ
 ינפל תירבה תא תרכיו דומעה לע ךלמה דמעיו 3

 זראו .ויתוצמ רמשלו קדוה' רחא תרכלל ;דוהי
 שכיקהל שפנ לכבו בל לרכב ויתקה תאו ויתודע
 הזה רפסה לע סכיבתכה תאזה תירבה ירבד תא

 והיקלח תא ךלמה וציו : תירבב שעה לכ דמעיו 4
 ףסה ירמש תאו הנשמה ינהכ תאו לודגה ןהכה
 לכיושעה שכילכה לכ תרא קדוהי לכיהמ איצוהל
 ץוחמ טכפרשיו שכימשה אבצ לכלו הרשאלו לעבל
 תיב סכרפע תא אשנו ןורדק תומדשב םכלשוריל

 יכלמ ונתנ רשא שרמכה זרא תריבשהו :לא 5
 שכלשורי יבפמו הדוהי ירעב תומבב רטקיו הדוהי
 ערולזמלו חרילו שמשל "רעבל םשכירטקמה זראו

 זריבמ הרשאה תא אציו : שימשה אבצ ללכלו 6

 התא ףרשיו ןורדק לחנ לא שכלשוריל ץוחמ הוהי
 'כע קררפע תרא ךלשיו רפעל קדיו ןורדק לחנב

 רשא םישדקה יתב תא ץתיו ! שעה ינב רבק 7
 זשכיתב שש זרוגרא שישנה רשא ?דוה' זריבב

 ץרדוהי ירעמ םכינהכה לכ זרא אביו + הרשאל 8

6. )0. 1. 11 

 שכלשוריב תרבשי תצ'הו ידגבה רמש םחרה
 15 רמא הכ שהילא רמאתו !הילא ורבדיו הנשמב
 שככתא חלש רשא שיאל ורמא לארשי יהלא הוהי
 16 נא קדער םיבָמ יננה קדוה' רמא זדַכ !  ילֶא
 רשא רפסה ירבד לָּכ תא ויבשי לעו הזה שוקמה
 17 .ורטקיו ינובזע רשא תרחת |: קרדוהי ךלמ ורק
 קרשעמ לכב ינפעכה ןעמל םכירחא שיהלאל
 ! קרבכת אלו הזה שכוקמב יתטח התצנו שכהידי

 18 הוהי תא שרדל שככתא חלשה הדוהי ךלמ לאו
 ילארשי יהלא קדוה' רמא הכ וילא ורמאת קדכ
 10 ענכתו ךבבל ךר ןעי :  רעמש רשא ירבדה
 הזה שוקמה לע יתרבד רשא ךעמשב הוהי ינפמ
 זרא ערקתו הללקלו המשל רויהל ויבשי נעו
 ! הוהי פכאנ יתעמש יכנא םכגו ינפל הכבתו ךידגב
 ךיתרבק לא תפסאנו ךיתבא לע ךפסא יננה ןכל
 ינא רשא הערה לכב ךיניע הניארת אלו םכולשב
 ! רבד ךלמה תא ובשיו הזה זשפוקמה לע איבמ

20 

 ו,

 ז ץרדוהי ינקז לכ וילא ופסאיו ךלמה חלשיו
 ₪ ןשוא רבו .;דוה' - תריב -ךלמה ,"נעיו "+ שכלשוה'ז

 צג פז פס 10 א 4.

 --יבשיו 154. | יבשוי 70, 8095, 06, 1 ,,,

 204. | םבילשוהי 96,109. ותא -- מע 107. ו םכיאיבנהו קב
 12: 3. - םכיאבנהו 114 -- םכיולהו 294, 665. | ןוטקמל 2
 1ס01,112,129, 174, 226, 240, 201, 27, 260, 264 --]טקמ 76, 0

 100, 665 -- ןוטקמ 111, | םםהינזואב 70, 96. | תיב 18, 10, 0
.6 ,184 ,223 ,106 ,168,170 ,158 ,136 ,110 100 ,3 

 2. .רופעו דס, 122 72 רומעה -- 1 284-/ 5 תורביו 1ז 2 177

 ירחא 18, 20, 76, 93. 952 96 130, 145: 1509, ,, 7

 196, 201, 221, 224, 253, 257, 260, 384, 665 : קת!תס

 רמשל 8%, 224 -- רומשלו 70, 76, 112, 294. | ויתוצמ תא 9

 -- עתוואמ 96. | תאו 1"--ו ,150,201. 0 ןיתדע 1:21, 6
9,, ,1789 ,170 ,150,151 ,115 ,107 ,95 ,04 :8% :80 

 227. 224,244, 1854: קזונס 0. ויתקח תאו -- ויתוקחו +.

 זראו 2" ג 0. ויתוקח 19, 95, 128, 170, 246, 384: קזנתס 2
 186. ירבד לכ 116,174,  תירבה 2", 180.-  ..םבובותבה

5 9 2 ,102 :99 :95 :93 ,80 ,70 ,30 ,23 ,21 

 1 196, 210, 224, 253, 257: 200, 294 קז!תוס

 9 רפפה לע -- רפפב 1ף%0. | רפס 181,204. | תירבב

 ץונפס הירבב

 4. וציו -- דוצו :1ז. | תא 1%-- לא 70. | תראו
 201. ירמוש 112. תא 27,251." לכ תא --לכ רשא תא 7.

 םביושעה --' , 182 -- םכוושעה 23, 191, 246, 271, 288 1 ; 06

 187 --ו,171--םכיושעה 112.  לכלו--ו, בפ.  םכופרשיו 6.
 םכילשוריל 96. | תמדשב 1ָפ,1וסס,11ג,151.155,168 -- לחנ לא
 484. | םברפע -- ירפע 224 -- רפ (טק.ז48 1. לאתיב 6

,224 ,223 ,191,159 ,107,136,154,155,158,177,181,187 

-% ,204 
 5. םכירמכה < שכימרכה 79, 149, 158--רמ [טק.זג 2

 יכלמ הדוהי ₪ 182.  יכלמא ז.  יבפמו -- מ , 168 -- יביפמו 6
 93: 95,150, 253, 257, 200 --יבסמבו 4 66% ---יביסמבְו

 18--- הביפמבו 136. | םבילשורי 96, 107, 384-
 99, 151, 20 קזגהנפס 1. חירילו 6.

 שמשלו ,%

 ולזזכלו קז!תתס

 לכלו -

 לכו 64
 6. אצוו 19,76,95,10ְפ,1וס,ווו,ווס,1%ו,170,ו74,1פ8י ו
 223, 226, 244, 253, 257, 260, 264, 204, 184- םכילשוריל 4
 ספ.  ןורדק לחנ לא , ספ. | ןורדק - - ףרשיו , 151, 240.  ןרדכ

 196. ףורשיו 112.  התוא 70,112,1ג6,178 -- םכתוא
 יט

 לחנב -- לחנ לא 174. | ןרדק 93, 196 -- , 181. זירא 2 -- לא
 81, קזגתס 2. | הרפע זרא -- הרפעל ספ. ורפע 83. לע--

 תא גוג --לא 18,1ס,10,10ס,136, 139, 145,149,1%0,174+
; 66% ,2 60 ,354 ,904 ,2%7 ,240 ,240 ,220 ,22% ,201 ,1 ,182 
 קוגמס 1; תטמס ףפ -- (טק. 181. 108 -- ע טק. זג[. 3,128,173 --

 176% ירבק 154- ינב סוג
 7. רשא הוהי תיבב ,2 תגרא 178, 240, 244 -- תוגרוא

 םכש

 .תולזמלו לכלו 171 -- תלומלו 8, 14 -- םביבככלו גָפְפ.

 112,196, 22 -- תנגרוא 4

 ןב 150."2. | םכחהרה 2, 3,70,102,160, 246, 257, 288, 0
 601 ; קנותס 112,128 0766(  4: טו060גע 200. | רמוש 2 4

 אוהו 175,182: קוומס זז. תבשו 70,112,158.  םכלשוריב ,
 180 -- םבילשוריב 96. = הנשמב , 9%. | הילא -- וילא 6.

 ז%. םבהלא זו 2, 85, 80, 115, 128. 140, 150, 154, 16892
.1 180 

 16. הוהי , 14% -- הוהי ננה -
 יננה 7. לא ם8 1:3 -- 6 לע 5. םכקמה 1. לַעו =
 ₪08 :-- לאו 23,197:246. | ויבשוי 93: 96 +,
 182,246,2%2,253. לכ 0602. | רפפה , 690 2 -- הזה רפסה
 40.  ךלמ קוופס ךלמה לס -- ךלמ ינפל 1. הדוהי ךלמ --- והישאי

.2 60 
 גד. ינבוע 144. 252, 257; 200. = ינופיעּבה 96 -- יניפיעכה 70 =-
 ינסיעכה 1. 2: 2: 4: 23, 30, 82, 85, 89, 92; 09: 15, 2

,160 5% 149159 ,144 ,130 ,115,128,110 11 

 יננה -- יננה יהלא 150 -- ילא

| 172:174: 175:176, 180, 182,187,195, 210, 224, 53 220, 7, 
2 :279 ,271 ,270 ,264 ,260 ,257 ,253 ,252 ,251 ,249 ,246 ,240 
 283, 289, 601,602, 664: קזותס 94,357. השעמ לכב -- השעמב
 158.  הצתנו ₪ ג, 180. םכוקמב -- םכוקמה לא 180. אלו הזה

 2 קס- | הבבת אלו 66% |
 18. ךלמה ךס.  הדוהי -- לארשי 1 -- 0.145 99. | חלושה
 112, 254. | שורדל ףַ- | ןורמאת 79. | לארשי -- שורדל לארשי

 הוהי תא 5 התעמש 158 -- קוס יתעמש 6.
 1. ינפמ , 180 -- ינפלמ 101,173: 246 110 -- נפל
 650 5. תוהי -- יהלא הוהי 226. | ךעמשכ 150 ; 100 0-

 רשא תא 1ף0,158, 251: קנווס . לע טק, 246 168 -- לא
 246, קוגמס 140 - ע טק.185 ף0. | הזה 150. | ויבשוי

 ף6,112,115,158,168,174 !סט 0. תויהל , לס -- ו . 54
 המשל -- הלאל 251. | הללקל 7. | ינפל -- הוחי נלי

 יכנא -- ינא 40, 3, 150 -- טק. 4" 8. ל
 20. ךפיסוא ץס, 96,112, 9 ז 58, 182, 224-- ךפסוא 1%
 1016 110 -- ךפיסא 1.2, 325 2 85,102, ,4 1890 73

 108, 201, 227, 253: 72 260 ; קצננוס 4 לע 1%-- לא 1
-- 260 7% :253 ,246 ,227 ,220 2 ,195 ,182 ,150 ,119 
 דג. 128. | ךיתובא 96. | ךתרבק 30,172 -- ךיתרובק 10

 ךיתורבק 7093, 99, 1125 13 קעגתוס 2,134 ; 1סזזס 4
 הנארת 89, 257, 260. | לע 2%"-- לכב 70 -- לא 7.
 בוקס ₪. = רבה .- - ובשיו 06. . . הבשו) , 187 -- פיש

752 0 ,112 ,102 ,100 ,3 90 ,85 ,70 ,20 
:549 ,253 :251 :249 ,246 ,227 ,226 .201 ,182,108 ,180 1740 

 257, 260, 264, 264, 279, 282, 283, 24 2806 ; קנווס
 תרא -- לא 99 -- ת טק.

 1. לכ חרא 04, 100,154, 225, 257, 260, 203, 28% 602 ; 6
 139. - םבילשוריו 7-

 2. לכו 1%--ו 159, 223, 4-
 שיא קווופס ישנא 30. יבשי לבו



 6 א 1.

 קכירבקה תא אריו והישאי ןפיו : קדרשא ףרשו 6

 ןמ זרומצעה זרא חקיו חלשיו רהב שכש רשא
 הוהי רבדכ והאמטיו חבזמה לע ףרשיו םכירבקה
 זרא תצרק רשא שכיהלאה שיא תורק רשא

 ינא רשא זלה ןויצה המ רמאיו : הלאה םכירבדה גד
 זכיהלאה שיא רבקה ריעה ישנא וילא ורמאיו האר
 קרלאה םירבדה זרא ארקיו הדדוהימ תגב רשא

 וחינה רמאיו + לא תיב חבזמה לע תישע רשא 8
 זרא ויתמצע וטלמיו ויתמצע עני 'רא שיא ול

 לכ תא םשגו !ןורמשמ אב רשא איבנה תומצע גס

 יכלמ ושע רשא ןורמש ירעב רשא זרומבה יתב
 'כככ שכהל שעיו והישאי ריפה סיעכהל "לארשי

 לכ תא חבזו : לא תיבב השע רשא זכישעמה 0

 תא ףרשיו תוחבזמה לע שכש רשא תומבה ינהכ
 וציו : םכלשורי בשיו שכהילע שכדא תומצע 1

 קדוהיל חפפ ושע רמאל םכעה לכ זרא ךלמה |
 אל יכ :הזה תירבה רפס לע בותבכ שככיהלא 2

 תא וטפש רשא סכיטפשה ימימ הזה חספכ השענ

 יכ : הדוהי יכלמו לארשי יכלמ ימי לכו לארשי 3
 קרשענ והישאי ךלמל הנש קררשע הנמשב סא

 תובאה תא םגו ! שלשוריב הוהיל הזה חפפה 4

 תאו םכיללגה תאו םכיפרתה תאו םכינעדיה תאו

 םכלשוריבו הדוהי ץראב וארנ רשא וכיצקשה לכ

 %0 11.5 א 8.

 שכינהכה קדמש ורטק רשא תרומבה זרא אמטיו
 סכירעשה זרומב תא ץתנו עבש ראב דע עבגמ
 לואמש לע רשא ריעה רש עשוהי רעש חתפ רשא
 9 זרומבה ינהכ ולעי אל ךא :ריעה רעשב שיא
 זרוצמ ולכא כא יכ םכלשוריב קדוהי חבזמ לא
 10 ינב יגב רשא תפתה תא אפטו : שהיחא ךותב
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 ותב עראו ונב תרא שיא ריבעהל יתלבל פנה
 11 ונתנ רשא םכיפוסה תרא זרבשיו : ךלמל שאב
 זרכשל לא הוהי תיב אבמ שמשל הדוהי יכלמ
 זרובכרמ זראו םכירורפב רשא סירסה ךלמ ןתנ
 12 גגה לע רשא תוחבזמה תאו !שאב ףרש שמשה
 תוחבזמה תאו הדוהי יכלמ ושע רשא זחא תילע
 ץתנ הוהי תיב תורצח יתשב השנמ זרשע רשא
 לחנ לא םכרפע זרא ךילשהו שכשמ ץריו ךלמה
 14 רשא םכלשורי ינפ לע רשא תומבה תאו : ןורדק
 ךלמ קדמלש קדנב רשא ?ריחשמה רהל ןימימ
 ץקש שומכלו םכינדיצ ץקש זררתשעל לרארשי
 ; ךלמה תומט ןומע ינב תרבעות םשככלמלו באומ
 14 אלמיו שירשאה תא תרכיו תובצמה זרא רבשו
 1% חבזמה תא םכגו ! םכדא זרומצע םכמוקמ זרא
 טבנ ןב שכעברי השע רשא המבה לא תיבב רשא
 אוהה הבזמה תא כג לארשי תא איטחה רשא
 רפעל קדה הטבה תא ףרשיו ץתנ המבה זראו

 לבתכז א :תםסלצנסאפב

 שומכל 89 -- שמבלו 178,180 -- כ 06 כמ ף0. | ץקש 2%--
 ץוקיש 96, 150 -- ץוקש 2, 93, 102, 112, 114, 11, 158, 226 %)

 240, 251, 253, 257, 260 ; קתנס 130. | םבובלמלו 6) 2400

 253: 257, 260 : קזנמס 1ירבעת 1,212 03 אמיט
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 14. רבישו 1589.  תבצמה

 139. - אלמיו -- אמטיו ף3 -- אלמי טק. 13
 םבמוק 150 -- \ . 2 תרמצע -

 15. לאתיבב 96: 154; 15%, 158,187, 224. | רשא ?"--רשא
 רשא אטחה 4. כג ,\ 20 -- םכבו 95, 03: 115,150,

 195,198. המבה - - ץתנ 128.  המבה ?", 178.  רפעל קדה
 15 4. הרישא 96 -- הרשאה 158 -- הרשאה תא ,-

 8. 16. םבש ,195. - םשירקבה - ---- רהב 93. 5 יהקינ

 תמצעה 154.  החבזמה -- חבזמה זרומצעה 252. | רבדב .
 ארק - - שיא , 112, 4- תרא ארק ,(.

 17. האור 112,174, 240, 250, 251. | רמאי 187. | רבקה -

 רשא רבקה 1:5 --ה 6502. תא ,150. | תישע רשא הלאה ,
 650 2. | הלאה ,190 -- םכיהלאה 180. | תישע ,96. לע ,.

 לא תריב -- לאתיב ביבס 182 -- לאתיב תיב 115 -- לאתיבב
 178,650 2: קתממס 9 -- לאתיב 154, 155, 158, 187, 198, 201

, .4 ,41101 65 ,6 - 264 ,200 ,242 ,224 
 ז8. רמאיו ,ז:6. ול 6 ילא עני - עבי 174, 7:

 שחמס ף9 -- עגת קעותגס 0. ויתומצע 3, 21, 70, 956.

 112,168, 2%1. - םלמיו 96 -- וטלמיו תומצע תא 21. | ויתומצע
 2; 3: 21, 70, 89, 90, 100, 112,128,168,178, 210, 2%3 -- תומצע

 1 תאו 3.150. | תמצע 30. אב , 96. | ןורמשמ קונוס
 ןורמשב 6.

 19. תא ,זג3.7 לכ ,21,96,114.  ןורמוש קס.  לארשי ,%

 תורכיו 112, 260, 264 ; קזומנס

 םכמוקמ ---=

 -- הדוהי 2. | םכהל -- םככל זֶקָב- | לכב 182. | לא תיב 96 -
 לאתיבב 154, 155, 158, 187, 257, 4-

 20. !ררחהבזמה 154, 226, 4 ףורשיו 179, 2. תרמצע
 2%1. םבילשורי 6.

 21. ךלמה , 7.
 תירבה ירבד 6.

 תא -- לא תירבה =
 הזה -- תאווה 4- / :

 22. חספכ -- םבויכ חפפ 196. יממ ג, 109, 384 --ימיב

 וטפש רשא ע₪ 182. | וטפש -- םכירצמ וטפש 10ַ. | לכו --ו ,
 2:19: 50 93:145,150,1ף1,105, 201,224, 227, 184; תטמס 1.

 ימי 6.

 23. יכ --- בג 4. | א , 4

 204 הרשע -- ה 115 -- רשע הרשע 14.

 םכילשוריב 4.
 24. כלו , זז. !-רבאה 2. 19, 21, 76, 85,107,

 154: 155; 168,170,172, 176, 180, 223, 240, 242, 263 -- תובואה

 לכ ,6

 הנומשב 06

 והישאוןי 4.

 9. חרא 1%--לא 1.0 לכ,174.  ואמטיו 6.  המש -- המ
 נק. 136 4- דעו 2, 10: 85, )0, 110

 173, 174:176, 223, 224, 288, 4 602, 666 -- דעא 3. | עבש ,
 158. תומב -- תומבה 1. | םבירעשה רשא ₪ 196. רעש ,+

 עושוהי 96. = ריעה רש , 244. | לואמש לע -- לאמשמ 74.
 לע ,128. | לאמש 1, 2, 3, 4, 19, 23: 30, 82, 85: 80: 3 96

72 110,112,115,128,139,149,150,154,155,159.179 
,246 ,244 ,240 ,220 ,22% ,223,224 ,210 ,178,182,187,196 

 262, 253, 257; 200 264, 294 -- רעה לאמש 7ס. רעשב 58 4--
 ריעשב 6.

 9. תומבה -- ה ,4 158, 240 -- | 5 6 לא -- לע 201--
 תא 204.  םבלשריב 89 -- םכילשוריב ףָג,96.  םפא ,7.

 ךותב 5 182 -- ךות קת. 41. ףס -- ברקב 650 ₪.
 10. אמיטו ף6. | תא 90,"1. | תפותה 96,115,149.  רשא
 תנק. 40 ף0. | א'גב 2, 3, 30, 93: 94: 96, 4
 1589, 176, 224, 226, 240, 252, 2%7, 260, 263, 64: קונתס
 110. | םכנה ינב -- שםכנהנב 1,227. | ינב 10ק.186 130 -- , 1706
 -- [ב 22 30, 70, 80, 91, 112, 5, ,+%
2 271 ,253 ,251 ,250 ,240 ,246 ,242 ,240 ,226 ,224 ,195 ,180 
 356: 659 ק: קזטתס 128,171,201. | םכונה 174,240. | ריבעה

 ף0, 6. שיא ,4. שאב , 30, 7ס -- םסמ קטת646 0-

 ךלומל 21, 257, 260 4.
 גז. ררבשיו -- תבשהו 0. ופה תרא טק. 84*

 ביססה 6- אובמ 1, 3, 21, 70, 82, 023: 94, 96; 99; 1009 2
 11,150,158,172, 187, 195, 210, 224, 7, 263, 064; קזנתוס 2,

 128,140. תרכשל קוס תבשל ףְפ. | תאו - - - ךלמ טק.
 נסס. | ךלמה 96, 249. = םירפח -- ה , 113 -- םיססה 187 ---

 םירשה תא 96 -- םבכירסה 70, צו06ז0ז )3. | םכירורפב -- םכיורפב
 155,186, 5% -- םבירוורפב 253,257, 200 ; קנווס 119 -- םכיורפסב

 182 -- םניורפב 1 -- םכירררפב 066 1%0-- םכידורפב 8%, 271
 294 4, 156 -- םבירודפב קצנתוס תבכרמ 1,

 12. תרוחבומה :"-ו,19%. - רשא -- (9) -- לע
 תילע -- תולע 6689. | רשא - - - - ושע , 154. | רוחבזמה 2%--
 ו,176.  יתשב ,70. | הוהי 158. | ךילשהו --י \ 93 -- קוס

 ךלשוו 70. | ןורדק לחנ לא <- תא תיב 150. | לחנ לא -- לחנא
 4- לא . 6.

 ןימימ -- ןיממ לס -- ןימימ לע 0.
 תריחשמה --* 96 -- החשמה 400. | תרתשעל -- ש , 226 ---
 תררשעל 76 -- תורתשעל ף6,112,1%0. | ץקש 1"-- ץוקיש 6

 50 -- ץקיש 3 -- ץוקש 1,102,112, 14,116, 158, 226

 240, 240, 2%2 --'הלא 176. = םכינדצ 1, 89,

 178,195, 253, 257, 260, 261, 264, 270-- םבינודיצ 2,

 112,128,150,168, 240, 246 == םבינודצ )9; 158, 174, 2260 7.

 1 +. םבילשורי 6.
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 (2 ג. 1. 1

 ץראה לע שנע ןתיו שכלשוריב ךלמב תמח ץראב
 הרהנ הערפי הלפפ יישרהץ רככו ףסכ רבכ- האמ
 בסיו ויבא והישאי תחת והישאי ןב םשכיקילא תא
 זכירצמ אביו חקל זחאוהי תאו םכיקיוהי ומש תא
 הערפל םכיקיוהי ןתנ בהזהו ףסכהו : םש תמיו
 יפ 'רע ףפכה תרא תתל ץראה זרא ךירעה ךא
 בהזה תראו ףסכה תערא שגנ וכרעב שיא קרערפ

 עכירשע ןב + הכנ הערפל תתל ץראה שםע תא

 קדגש הרשע תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו
 ןמ קרידפ זרב הדיבז ומא ששו זסלשוריב ךלמ
 ושע רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו : קדמור

 ויתבא
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5 

+ 
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+ 
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 ןכיקיוהי ול יהיו לבב ךלמ רצאנדכבנ הלע וימיב

 הוהי חלשיו :  וב דרמיו בשיו םכינש שלש דבע
 תראו שרא ידודג זראו םידשכ ידודג זרא וב

 הדוהיב שחלשיו ןומע ינב ידודג תאו באומ ידודג

 וידבע דיב רבד רשא ?דוה  רבדכ ודיבאהל

 ריפהל .הדוהיב התיה הוהי יפ לע ךא :זםםיאיבנה

 שכגו !השע רשא לככ השנמ תאטחב וינפ לעמ

 יקנ םכד םכלשורי תא אלמיו ךפש רשא יקנה כד
> ₪3 

6% )2 0. 1. 1. 

 קררותה ירבד תרא םכיקה ןעמל והישאי רעב

 ןהכה והיקלח קגצמ רשא רפסה לע שיבתכה
 בש רשא ךלמ וינפל היה אל והמכו ! הוהי תיב
 לככ ודאמ לכבו ושפנ לכבו ובבל לכב הוהי לא
 תל ךא |: והמכ זכק אל וירחאו קדשמ זררוה
 ופא קררח רשא 'לודגה ופא ןורחמ קדוהי בש
 : השנמ וסיעכה רשא םכיסעכה לכ לע קרדוהיב
 רשאכ ינפ לעמ ריסא הדוהי תא םשכג הוהי רמאיו
 זראזה ריעה תרא יתפאמו ילארשי זרא יתריסה
 רשא תריבה תראו םללשורי תרא יתרחב רשא

 לכו והישאי ירבד רתיו : שפש ימש היהי יתרמא
 סכימיה ירבד רפס לע םשכיבותכ םה אלה השע רשא
 ךלמ קדכנ קרערפ קרלע וימיב |! קרדוה' יכלמל
 ךלמה ךליו תרפ רהנ לע רושא ךלמ לע םכירצמ

20 

27 
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 2רהא רתארכיודגמב והתימיו ותארקל והישאי |

 והרבקיו םלשורי והאיביו ודגממ תמ וידבע והבכריו
 והישאי ןב זחאוהי תא ץראה םכע חקיו ותרבקב
 ןב ! ויבא תחת ותא וכילמיו ותא וחשמיו
 קרשלשו וכלמב זחאוהי קדנש שלשו םםירשע
 קרב ללטומח ומא םכשו םכלשוריב ךלמ שםישדח
 42 'רככ קדוהי יניעב ערה שעיו | : קדנבלמ והימרי
 43 הלברב הכנ הערפ והרפאיו :ויתבא ושע רשא
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 דב נז תעסע1סאצפב

 קעו!תגס 4. ותרובקב 3, 70, 91, 96, 112, ,

 210, 253, 257, 260. ץראה --'ראה 2%7. ותא 1" 6 2"--ותוא
 112,252 תא יךכילבה 14 הבל

 31. םבירשע -- הנש םכירשע 182. = שלשו ₪ק.זג6 0 --לש
 100.14 4 וכלומב 6. םכילשוריב ומא 215 לס.

 לטמח 30 -- לטימח 3, 23, 85: 96 1,586
 187,198,201, 210, 226,228, 240, 263,288,601,602. הימרי 92.

 22. ויתובא 96, 8.

 23. הכנ -- גש. 1482. 'ק וכנ 154. | הלברב ₪6 הלגרב 8

 תמח ,7-. ךלמב , 70 -- ךולמב 96,112 253 2

 264 -- ךולממ 115 -- ךלממ 1, 90, 150, 176, 227, 6 240, 0

 251. 270, 271 4, 356, 6%9'ק -- (טק. 86 4 םכלשוריב -=-

 ב ;79, 93 -- םםילשוריב 96. | שנוע 1,112, 11%, 1%0, 251, 257,
 260 +4 הבכפ ,%

 . 34. הכנ -- וכנ 2, 154 478.  תררא 1% 291 -- 06 לא 4.
 והישאי 2"-- ! , - ויבא ,176. = םכיקיוהי - - בפיו ,
 תא 30,"2. | תאו-- או 150. אובו 174. | תמיו --י ,

 35. ףסכה 150. | ךירעה ךא -- ךירעהו 30.  ףסכה תא תתל ,
 1% תר 2 ףסכה 1"-- בהזה תראו ףפסכה 6

 תא 2 174 -- תאו 0 10- םכע תא - םבעל 1% תא 47--

 תאו 3, 101, 145, 190, 158, 187, 19%, 22%, 228, 6 249-

 הערפל -- הערפ א 465 ו
 36. ןב -- ןב וימיב קס. = םביקיוהי 55 70,158. | הרשעו

 הנש 2", 180. - םכילשוריב 96. | הדיבז -- * , 11%, 150, 226--
 הדובז 4, 89, 93, 112,113, 128,174,176, 224,226, 246, 240,

 251, 253, 260, 264, 270, 271 /\, 282, 284, 659 'ק ; קזוהס 0 --

 הדביז לס -- הבוָמ 257. | הידפ -- היְרפ 257 -- הירפ הערפ -

 אמור 4. 37. לככב 58 9. ויתובא 96,158, 4

 1. רצאנדכבנ --רצאנ דכבנ 113,178,271, 282,283 -- רצאנרכובנ

-- 26% ,240 ,226 ,182 ,172 ,154 ,10 ,149 ,112 ,101 ,82 40 ;2 :2 

 רצאנ דכובנ 21, 70.93: 94: 96, 99: 155: 158, 168, 174,187, 6

 2%3 ; קזנתמוס 128 ---רצנדכבנ 102, 22% -- רצנ דככנ 10 -- רצנדכובנ

 ז, 24, 114,115,149,8%, 173,195, 224, 22% -- רצנ דכובנ 2

 2%7, 260, 264 -- רצרלכובנ 145. <  ךלמ ץזותס ךלב :-
 םכיקיוהי -- םכקיוהי 96 -- םכיקיוהי הדוהי 5. םכינש , 0.

 2. חלשיו -- ה , 70. | ידודנ תאו םכידשכ ידודג תאו באומ ידודנ

 םכרא < קס.  םכרא --- ידודנ ,ז80.  ידודג תאו שבידשכ ,

 םכרא ידודג ראו באומ ידודנ < 174. | ידודנ ראו באומ , =.
 באומ , 150. = = ידודג 4", 93. | םכחלשו--ה ,187. | ודיבאהל

 174 םכיאבנה 4

 4. לע םוגחס לא ףף9. | הוהי , 9. הדוהיב , :סו -- (טע.ז46 3

 -- הדוהיבו םכלשוריב
 לככ == לכב

 תואטחב 1,ף4,286 -- תאטהכי 2.

 96,112 -- תבואה 109. = םכינועדיו 50, 1,
 196, 240, 384 : קזנומס 82 ; (015:6 םבילוליגה לס, 50

 .  בילןלגה 1.3. 10, 21. 22: 30.50, 76: 80, 85, 95. 107,
 צז2,1ו4,11ף,130,136,)128,12%כ 151, 154, 155: 170,172 42
 זֶדְד 8.7. 196, 210, 222, 224, 240, 244, 253: 72

 260, 294, 3843 קזצמס 94, 139, 180 : 06 : לב 9.177

 106.  םביצוקישה 96, 384 -- םכיצוקשה 1, 70, 76, 93: 955, 7
 100,112,115,125,116,151,158, 170, 172, 17ְד, 181,106.

 244 253: 257, 260,294 3 קוננמס 04,139. | וארנ 06 וארבנ -
 ;בילשוריבו 96. 394. | רעב -- רעיב 196. = םכיקה ,\ ל. |  הרותה
 , 240. | םםיבותכה 1, 22 21, ,, 9
 1נ2,1ור,125,128,136,151,154,158,181,187,1080 1060, 4

 224, 240, 253, 257, 260. 204, 384.3 ןצננגס 4, 13 : 10100 140--
 אצמנה קתמס ץס. | רפסה לע -- רפסב זֶה. | רפס 6.

 = [ריבב 18, 23, 160, 240, 271 4 -- ריבא

 2%. 00. 21 146.  והומכו 70,136, 151,158, 221, 204, 5%.

 וינפל -- וינפל ךלמ 666. | רושא 14%. | לכבו ושפנ ,4
 לכבו 2"-- . 136 4- ודואמ 107,114-- ןדאמ 4 לבכ --
 לכבו 96, 136; 14%, 150, 204, 384 -- לככו 80, 95, 182 -- לכב
 1סֶד, 100, 224, 271 0, 288,666 ; קומט 244. - ררותא 89 -

 תרה השמ -- וינפל השמ 20. | ירחאו 6
 והומכ 23, 70: 81: 93: 96.12%, 151,154, 158,196, 244. 240, 294
 26. ןורחמ , 96. | לודגה -- הדוהיב 182. | לע , 240. | םביסעכה

 -- םיעבה 1ף0 -- םביפיעבה +026 -
 27- הוהיא 4. | תא 1", 260,264. לנפ 1זף.  יתרפה 0
 67 89, ף0, 94, 100, ז13, 114,150, 182, 277, 400 1 -- יתוריסה
 110,149,50,70,91,108,12%, 187, 246, 257, 260 --'תורפה 2

 קזותוס 139. יתרחב קומס יתורחב 96. | םבילשורי 96. = תיבה
 11%. תרמא 128.  היהי -- תויהל 182. ימש ,173. בש ,%.
 28. ירבד :%--י.180. | לכו 4.  השע --ושע 187. | אלה

 םכה 866. 4. | אולה 1,94,15%. | םביבתכ 82, 85,899
2 1 

 29. הכנ , 168 -- תוגש. 49. 'כ וכנ 14 -- קונוס וכנ 139-
 לע רושא ךלמ , 40. | ךלמה -- ה , 182. | אותארקל וגס -- מי]

 ותארקל 260. | והתמיו 1, 2, 50, 182, 253, 257, 260, 264, 4.
 ודיגמב 150, 257, 260, 264. | ותוארכ 70, 125,150,154--ותוארב

 'גו2 --ותארב 108, 174,180, 224, 271 4, 288 ; ץונגוס 4

 ותוא 125,
 20. הבכריו 113 -- ובכריו 171 -- והביכריו 85, 93 96, 101, 4
 114,125, 7 210, 246, 253: 79 260, 204; קזוותס 3

 139: 06 04, 116---והובכריו 112,154. | ודיגממ וו 7
 260 -- ודגמנב 174 -- קנותס ודנמכ 70. | והאביו 1, 2, 50.90: 0.

 זסס,1נ3,זז4כ 1300 144, 154,168, 176, 178, 182, 225, 270
 2סס 1 -- והואיביו 112, 227. | םכילשורי 96. | והורבקיו 2



 6. אטו

 לגו :ץראה שע תלד תלוז ראשנ אל רגפמהו 5
 ךלמה ישנ תאו ךלמה םכא תאו הלבב ןיכיוהי תא
 םלשורימ הלוג ךילוה ץראה ילוא תאו ויטירס תאו

 טכיפלא תרעבש ריחה ישנא לכ תאו ! רלבב 6

 המחלמ ישע פכירובג לכה ףלא רגסמהו שרחהו
 לבב ךלמ ךלמיו : הלבב הלוג לבב ךלמ זכאיביו ג7

 ! והיקדצ ומש תא בפיו ויתחת ודד ;דינתמ תא
 הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע ןב 8

 והימרי תב לטימח ומא םכשו שכלשוריב ךלמ הנש
 השע רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו : הנבלמ גס

 םכלשוריב הדתיה ?דוה ףא לע יכ | : םכיקיוהי 0

 והיקדצ דרמיו וינפ לעמ שכתא וכלשה דע הדוהיבו

 ! "לבב .ךלמב

4 

 רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעישתה תנשב יהיו 1

 וליח לכו תצוה לבב ךלמ רצאנדכבנ אב שדחל

 ! ביבס קיד זרילע ונעו קרילע ןחיו סכלשורי לע

 ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו

 אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב + והיקדצ 3

 1 .6 2 א: 5

 % לכו םכיקיוהי ירבד רתיו : חלפל הוהי הבא אלו
 ירבד רפס "לע שכיבותכ שה תולה הדשע רשא
 6 ויתבא פכע םםיקיוהי בכשיו + הדוהי יכלמל כימיה
 7 ךלמ דוע ףיסה אלו : :ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו

 ללחנמ לבב ךלמ חקל יכ וצראמ תאצל כירצמ
 ךלמל קדתיה רשא 'ככ תררפ רהנ דע םפיחצמ
 8 וכלמב ןיכיוהי הדנש הרשע הנמש ןב |! םירצמ

 אתשחנ ומא פכשו שכלשוריב ךלמ סכישדח השלשו
 9 הוהי יניעב ערה שעיו !  טכלשוהימ ןתנלא תרב
 גס קדלע איהה תעב : ויבא קרשע רשא לככ
 ריעה אבתו םכלשורי לבב ךלמ רצאנדכבנ ידבע
 זו ץעה לע לבב ךלמ רצאנדכבנ תוביו !  רוצמב
 12 קרדוהי ךלמ ןיכיוהי תנציו | + הילע כירצ וידבעו
 ויסירסו וירשו וידבעו ומאו סצוה לבב ךלמ לרע
 14 אצוו ! וכלמל הנמש תנשב לבב ךלמ ותא חקיו
 זריב תורצואו קדוהי תיב תורצוא לכ תא םששמ

 המלש השע רשא בהזה ילכ לכ תא ץצקיו ךלטה
 ; קדוהי רבד רשאכ קדוהי ילכיהב ללארשי ךלמ
 14 לכ תאו שירשה לכ תאו שלשורי לכ תא הלגהו
 שרחה לכו .קדלוג ןכיפלא קררשע ליחה ירובג

 צץ <> ₪

 70, םטמס 168 -- תורצוא תאו 4.

 175-  תו/ 2 2 1. רב

 14. תא ,115. | םבלשורי -- םבלשורי םבירשה 93 -- םםילשורי

 96. | לב תאו םבירשה , 3. | תאו םבירשח , 89. | ירובג -ו

 251, 252 -- ירוביג 158 -- קנומס ישנא קס. הרשע - תרשע 21,

246 ,227 ,226 ,210 ,174:175:187 :145 5% ,995 :55 :79 

 249 250: 251: 253, 264, 270, 271 4, 270, 284, 6, 26 659 ק ג

 קוטמס 2:150,158,178 ב (סת6 1%4,168--ה ,171. שיא םביפלא

 30. | הלוג,ז --1.99,128,1%4. - שרחה לכו -- שרחהו 70

 לכו -- ו 1 -- תאו 14%. יתלו 14%.  םבע --242  םםעה 1

 15. תא .30. 93,145, 22%. | ןייבוהי < 96 -- ןכיוהי לס. | ויסרס

 115. תאו 2%1."4-  יליא 1, 30; 70, 8%, 8, סב, 06,112 11ף

,251 ,250 ,240 ,246 :227 2240 0 50,174.175,178.19%! 

 לכ 6 לכיהב

 271 3, 282, 286, 7'659 3 קונתס 2, 00,128 ; 06 זק. ךילוה

 --ו.99--'.4: 30187.  הלנ 80257: 260,264.  םבילשורימ

 96, קוגמס 168 -- םבלשוהי 198. - הלבב ,-.

 < 16. שרחהו קזומס שירחהו 99. | לכה , 100,1%4. | םבירבנ 5,

7 2 ,242 ,224 ,175 ,144 ,128 ,94,114 ,93 90 :85 39 .3 

 ז-בירוביג 70, 158, 257, 4 ישוע 112, 11% -- םםשעש 8

 -- השע םכאביו 21,128 -- םבכיאיביו 4 לבב קצנמס

 הלבב 40. | הלוג \ 21 --ו
 ו" הלוג , 7.

 17. ךולמיו 112. = לבב ךלמ , 70. לבב , 2 -- הלג לבב

 ודד \ 70--ודוד ,,, 6% 174. 175: 187, 6

 2 בסיו -- בשיו היקדצ 1504

 18. תחאו 1*-- שמחו 154. - היקדצ 2. ךלמ , 4.

 םבילשוריב 96 (ס 6 לטימח -- * \ 4, 257, 260 -- קעותנס

 לטימה 158 ---לטומח 1 70. 89. 93.12, ,,

22 ,4 271 ,270 ,264 ,253 ,250,251 ,24 ,246 ,240 ,227 ,225 :195 

 659 'ק ; קנס 5% 150: 10% 4

 19. לכב 9.

 20. לע יכ קזומוס לעמ 70. | םכלשוריב , 182 -- םבילשוריב 6

 הדוהיבו -- * ; 99. = וכילשה 1, 2, 2, 4, 21, 23, 67: 70, 82, 85, 80
70 ,,,,,,ָ,ָ .99 .96 .94 :93 

2209 (% ,227 ,226 ,22% ,224 ,174,176,178,180,182,187,108 

 242, 251, 252. 253: 254, 257, 260, 264; קעונמס 100 ; (ס01ו6 130--

 וכילשה רשא 201.  םכתוא 112,113,175.226,253.  היקדצ 12

 1. הנשב 1, 3,149,150, 155,172, 22%, 277 1ת4ז8. 100 ; 6

 ,24 תעישתה 1, 80, 4. ירישעה קצותוס ירושעה

 רשעב 85,934, 168, 175, 260, 264.  רצאנדכבנ -- רצאנ רכבנ

 176,178, 271- רצאנדכובנ 2, 4, 82, 85: 99 ,

 154: 172,175, 182, 240, 264 ; קננתס 113--רצאנ דכובנ 21, 9

 30: 89: 94,155, 158, 168, 224, 252, 2%3, 2%7, 264 -- רצנרכבנ 2

 114--רצנ דככנ 174 -- רצנדכובנ 1,3,115--רצנ דכובנ 70 2

 96,187,201,260.  לכבו ז60. לע ,180. | םכילשורי 96. ונביו

 הילע , 145,180. | ונביו -- ןביו 70. = קייד ףָּב. = ביבס , 2.
 2. אובתו 4,182,224.  רצמב 2%3.260. דע-- םכת דע %

 יפה -- ו סו ךפש =- ךפש

 השנמ 4 םכילשורי 96, (סעזל6 24 םכד 2"-- םכדו -

 יקנ -- יקנה 7: 200. אל 1 הוהי , 7. חולסל 322 2

4 ,200 257 :253 ,240 :182 ,150 ,96 ,94 :93 

 5. אולה 4. םכה , זז% -- קתמס אבה

 67, 82, 95: 89.150,172,195, 270.  יכלמל , 1.

 6. םביקיוהי -- ןיביוהי 150.  ויתחת - - - - םכע --יהותוחת הירב

 ויתחת יסוה אלו 182. | .ויתובא 7ס, 82,93:96,158. = ךולמיו 6.

 7. אל 174. - ףיסוה 1.2, 3.4 23, 70, 82, 89.01.96. 4
 1זפ,150,154:158: 174,182,187, 105, 210, 224, 220, 240 1

 213: 257: 260, 264: קזנתס 04,128,168 ; (סו6 30 -- ףםסה 4

 ה =בד ז 5

 םביבתכ

 תאצל -- תתל 224. = וצראמ -- םכירצמ 182. | לחנמ 18 0.
 דעו 4, 201 -- דעו דע 70. | רהנ -- לחנ 148,225. - התיח

 חיה 20 - םכירצפ -- הרוש א 2

 9. הנומש 82.  ןיכיוהי -- םכוקיוהי 262.  .ובלמב , לס. * השלשו
 = וש ל טס שב םבילשוריב 4. ומא , 180, 7.

 אתשוחנ 79, 93: 90.112, 115,158, 240--התשחנ 150224,
 2%7, 260. | ןתנ לא 158. | םבלשורימ -- םב , 101 -- םםילשורימ

 70, 96 -- םבלשוריב 7.
 9. יניעב ,- הוהי א 4.

 10. אוהה 89, ,ָ,7,,1 74 הלע --

 ולע 1, 85, 8,112,115, 240, 246, 240, 250, 251, 271 4, 650'ק ;
 קצותס 40 -- ה [גק.ז8 70. | ידבע | 70,176, 264. - רצאנדכבנ

 --רצאנ. דכבנ 21, 271, 282, 281 --- רצאנדכובנ 2 90, 9,

 112,128,100,154, 172,182, 226, 253, 263 -- רצאנ דכובנ 0 90

 94,158.176,187 -- רצנרכבנ 102,130 ---רצנ דכבנ 174 --רצנדכובנ

 1:2: 8%, 93,114,115, 13, 22%, 246, 240 -- רצנ דכובנ 6
 155: 257, 260, 264 -- טק. 40 זָגֶס. | אלבב 128. | םבלשורי |

 195 -- םכלשורי לע 40, 96, 178 -- םכלשוריב 174. = אובתו
 112,115,227. | 1םושה ססת.10 6 1נ1 לבב ךלמ רצנ דכבנ אביו

 רוצמב ריעה אבתו םכלשורי 4.
 11. רצאנדכבנ -- רצאנ דכבנ 4, 21, 110, 271, 283 -- רצאנדכובנ

 2, 3, ,, +, 0 253, 263 --רדבובנ

 רצאנ 23: 70, 80; 94, 99; 158, 176, 187 ---רצנדכבבנ 6
 288, 601 -- רצנדכובנ 225, 249 -- רצנ דכובנ

 96.155:174,180, 257: 260, 264---רצאנ , 113.  הילע --וילע 1.

 12,:1. וידבעו -- (16) - - םבירצ ,.

 12. ךלמ ג* 56 99. = הדוהי -- לבב 2, 3- | ךלמ לע -- ךלמל
 300.  לע--לא 150, 201,226, 2%0,251,2%7, 260 , 4.

 לבב ,115. | אוה -- וידבעו אוה 187. | וידבעו קזותוס 218 2.
 ויפרסו 172,187 ; קוס 128. | הנמש -- הנומש 82, 187, 240 --

 השלש 1 -- הרשע הנמש 8%. | וכלמל 0% ובלמב
 13. אצו 1, 30, 03, 04,128, 150, 171,182, 224, 225, 7,
 תא 1". 00. ,. תורצא 1. 2, 2, 21 23: 30, 82, 8%, 80, 7

0 ,257 ,252 ,227 ,225 ,174,210 ,155 ;115,128,144,150 

 263, 264 -- תרצא 224. | תרצאו 1 -- תורצאו 2: 24,293, 10,

 50: 93: 9% 115,126, 174, 187, 210, 2%2, 253, 257, 260 --- תרצואו



 6ג.אאט 7

 סם תאו תונכמה תאו הוה תיב רשא תרשחנה
 ואשיו שכידשכ ורבש הוהי תריבב רשא תרשחנה

 טכיעיה תאו תוריפה תאו  :!הלבב שתשחנ תא 4
 תשחנה ילכ לכ תאו  תופכה תאו תורמזמה תאו

 תראו זרותחמה תראו. :וחקל שב ותרשי רשא 5
 חקל ףסכ ףסכ רשאו בהז בהז רשא רוקרזמה

 דחאה שיה . סכיגש םכידומעה | + שכיחבמ בר 6

 היה אל הוהי תיבל המלש השע רשא תונכמהו
 הרשע הנמש ! הלאה זכילכה לכ תשחנל לקשמ גל

 תשחנ וילע תהתכו דחאה דומעה זרמוק קדמא
 לע םכינמרו הכבשו המא שלש תרתכה רמוקו
 ינשה דומעל הלאכו תשחנ רכה ביבס תררתכה

 ןהכ הירש תא םכיחבט בר חקיו : הכבשה לע 8
 ירמש תשלש תאו הנשמ ןחכ והינפצ תאו שארה

 דיקפ אוה רשא דחא סירס חקל ריעה ןמו :ףסה :ס

 ינפ יארמ ספישנא קרשמחו קרמחלמה ישנא לרע
 אבצה רש רפסה תאו ריעב ואצמנ רשא ךלמה
 ץראה טכעמ שיא סשכיששו ץראה שע תא אבצמה

 םכיחבט בר ןדארזובנ שתא חקיו :ריעב שםיאצמנה 20

6 

 זתּגְזַק. 480. ןדא רזובנ 182. | םכיבגוילו לס, 90 12, 160

 224: 246: 355: 659 'ק : קנומס 4 -- םכיבגילו 1, 2, 3, 21, 212 0,
5 (72,,,+, ,99,101,102,110 ,85 

 176,180,182,1ס8, 201,210, 22%, 227, 240, 240) 250, 251, 9

1 ,359 ,00 ,288 ,286 ,284 ,283 ,282 ,270 ,270 ,264 ,260 :257 

 602 ; קזנתמס 82,111,114, 17 -- םכיבג אלו 54

 13. י'דמע 1:30. | תשחנה ז"-- ת 0.146 30 -- תשוחנה 23

 -- תשחנח 257. | תיב -- תיב ריאשה 2%2 -- תיבב 1 3: 1 0

 92.112,178,182 3 קזזתס 90, 0. תונוכמה לס, 12

 115,150,154,174: 182, 270 -- תנוכמה 226. | תאו 4" 815 1.

 םבי 6 םכיה 4. תיבב == תב תםבידשכה ז 0

 187,228. - תרא 30. | םכתשחנ לכ 182 -- םכתשוהנ 96 --
 ןתשחנ 154, 224, 1

 14. תררפה 187 -- [רריסה 3, 67, 82, 00,100,זסז, 0

,252 ,242 ,226 ,22% ,210 ,195 ,180 2 2 190 ,144 

 200. םביעיה -- תוגלומה תאו םביעיה 1. ררמזמה 4.

 תופכה -- תרפכה 187. = לכ , 94, 154. = ותרשי -- יתמש 187 --
 כתרשי 88. י ;אכהפ 18. 9 'וחקל -- ל 7.

 ז5..תאו 1"-=וי.128. תתהמב זז ז 0

.4 :249 ,227 ,176 ,154 

 רשאו -- הר

 16. םכידמעה 3:4: 21: 82, 85, 6, 114,150, 154, 176.

 2%7,200. | םכיה קעותוס םביל 70 --- ;כיהו 115,150,22%.  דחא

 21, 30,182. | תונוכמהו 70, 03: 96. 15. 2

 187, 240 -- תנוכמהו 114, 64 תיבל -- תיבב 1:4. | הוהי
 112. לכ , 30 -- לבל 4. ְּ .

 17. הנמש 9 ף6 -- הנומש ב, 224, 4 הרשע , 71.

 תמק 21, 260, 264 -- המוק 182 <- ךרא 30. =  תרתוכו 67, 76, 5%
 90 ף3, 101: 114, 149, 150, 174, 187, 240, 246, 2%0, 2%2, 277 ;

 קחומס 82. תשחנה 7. תמקו 2, 149: 270. | תררתוכה לס

.7 240 ,99.101,114,115,130,149,150,174,195 :93 ,82 

 שולש 182 -- קזוממס תשלש ףֶפ- | המא 2*-- תומא 1, 4, 21

6 240 ,105 ,187 ,176 ,175 ,174 :155 ,150 ,115 ,111 ;112 ,93 

 249, 250, 251, 270, 659,'כ ; קזותוס 30 -- תא 70,180, 182 ; קז! וס

 178. | הכבשו 5 114. | םכינומירו 76, 14, 240 ---.םבינומרו 9
 2 246, 253,  תרתוכה קס, ,+6

 20. הלאבו , 2 ינשה -- הלאה ף0 -- ינישה 6.

 18. תא ,96. הירש -- ה טק. 90. | הינפצ 8%

 174,175,176,182,22%. | ]ןהכ 2" וע. זג8

7 

 תוקרזמה -- ו, 115 -- תורמזמה 5.

 -דונוופ . 2
 הנשמה 1. 10,

 ירמוש 96, 2.

 19. ןמו -- ו , 7. דחא . אוה , 70, 899 -- היה אוה

 160. | יאורמ 115. | ךלמה , קס.  ריעב 1*-- םכש 8%.  רפסה
 ה , גס -- רפוסה 112,115, 154, 174, 224, 249 -- רפוס

 158.  איבצמה 2.3, 82, 5, ,,,,,,7%

 17 220, 240, 4% 2653, 7% 200, 264 -- אצמנה 4. ץראה ו

 - ץ םכישישו 8. רועב ,

 20. קיו -- המחלמה ישנא לע ריקפ אוה רשא דחא סירס חקל אוהו
 םכתוא 82, ,ָ,7% ןרארזובנ -- ר ,6
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 קיו 6.

 64 אא\. 11.

 4 ישנא לכו ריעה עקבתו :ץראה שפעל כחל היה
 רשא םכיתמחה ןיב רעש ךרד קדלילה המחלטה
 ךרד ךליו ביבס ריעה לע טכידשכו ךלמה ןג לע
 5 וגשיו ךלמה רחא שכידשכ ליח ופדריו : ּהברעהה
 ; וילעמ וצפנ וליח "לכו וחרי תרוברעב ותא
 6 התלבר לבב ךלמ לא ותא ולעיו ךלמה תא ושפתיו

 7 וטחש והיקדצ ינב זראו :טפשמ ותא ורבחיו
 שכיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע תאו ויניעל

 8 קדעבשב ישימחה שדחבו : רבב והאיביו

 ךלמל זרנש קררשע עשת תרנש ה שדחל
 קכיחבט בר ןדארזובנ צב רבב ךלמ רצאנדכבנ

 9 הוהי תיִּב תא ףרשיו : שכלשורי לבב ךלמ דבע
 לכ תאו םכלשורי יתב לכ תאו ךלמה תיב תאו
 זס ביבס םכלשורי תמוח תאו : שאב ףרש לודג תיב

 זז תאו : שיחבט בר רשא םשכידשכ ליח לכ וצתנ

 רשא סכילפנה תראו ריעב שכיראשנה שעה רתי

 קדלגה ןומהה רתי זראו לָבַּב ךלמה רע ולפנ
 12 ריאשה ץראה ;רלדמו :!םכיחבט בר ןדארזובנ
 (( קש קראו : םיִבגלו םיטרכל םיחבט בר

 צלב תא 2

 4. שדוחל 5. :
 +. הלילה --- הליל 30, 252 -- הלילה ואצי ף3, 168 --- הלילה אא
 271 -- הלילה וחרביו 186, 250 -- וגזַק. 806. וחרב 201. | ןיב ,5
 -- קעומס ןב 99. | םכיתומוחה 70, 96, 112 -- םשיתמוחה 74
 246, 250 -- םכיתומחה 175. ג לע -- ןגל 150. לע 9

 ךלמה , 30-- ךלמה תיב 168. = ביבס , ב. = ךל -- וכללו
 175, 1- ךרדב 257-

 5. םבידשכה 150. | ירחא 4 21, 23: 96, 90, 2
 + 5 1% 168, 1לָב, 176, 180. 75 228, 240: 250, 1

 271 83 קזנתס 3: (סעפ6 130. - ובישלו 1, 2, 21; 30.72
95 7 ,99 96 .94 ;3 

282 ,204 ,200 :7 :283 :240 ,240 ,228 ,227 ,226 ,22% ,224 , 201 
 שקחתגס - ותא -- והיקדצ ותא 114 -- ותוא 2 168 -- םכתוא
 עצפס 96 -- והיקדצ תא 224. | תברעב 72 לס קירי
,1 .115 :114 :112 ,99 :93 :59 ,70 ,20 

 197,195: 224, 226, 257, 260, 203, 664: קזנתס
 ןצופנ 96, 150, 154, 257: 260 4.

 ' 6. תא 70.  ותוא 112. | ךלמ -- ךלמה 145. | לבב ,6-
 התלבר --התבבר 187.  רבדיו 1, 85, 80, 94, 0

 175,108, 225, 226% 602 : תטתס 1. םביטפשמ 93 6
 174, 246, 249 3 קצנתוס 1- |

 7. והיקדצ 55 4. | וטחש -- וטחש רוע 162: רוע - - תאו 2
 154. | רוע ק.1ג5 21.  והאביו 3:4 15 67, 82, 80, 2
 110,ז 44, 150, 155,176, 178,195: 225: 227: 254, 2709 286, 400 1
 -- והואיבוו 1:2 -- םכאיביו 197. | הלבב 23, 70 5" 52
9 ;250 ;240 ,246 ,220 29 ,2241 ,201 ,198 ,187 5% + 

 257, 200, 282, 28, 300 : תוגמ6 180 -- לבב וג.
 8. שדחב 4. ישמחה 20, 150, 180,182, 257, 2 201.

 שדוחל 284. איה -- אוה 1, 89 -- הזה 150. | ש עשת +
 רצאנדכבנ == רצאנ ךכבנ 2 176, 178, 271; 72 659 ---
 רצאנדכובנ 2, ,,, 2 1 ,,+,2 203
 06 110 -- רצאנ דכובנ 23: 70, 89, 552 158, 5 17222

 253: 7% 260, 204, 2 2834 -- רצנדבבנ 2 114-- רצנדכובנ
 11% -- רצנ דכובנ 3:96, 187. אב ,%6- ןדארזובנ -- ר . 96 -
 ןדא רזובנ 168, 174, 176, 187, 221: 7% 264, 271, 2

 283 86 6 41121, 20 -- ןדא רזבנ שבילשורי 96.
 ף. תיב 2%-- תיב לכ 6. םםילשורי 96.  לודגה 3

 תטמס 21 -- לודגא 4- ףרש שאב < 7:
 10. תרמוח - ו ,. 70, 128, 145, 180 -- תומוח לכ 174 --תומוח
 112,176, 253, 257; 260 2 283, 284, 286 ; 10116 82 -- וגה
 99: 175: 252. םבילשורי 96. | ביבס -- ביבפ וצתנ 4- לכ 4
 בר -- בר תא 4, 21, 23, 30 2 7 1000
40 271 2000 579 ,250 ,249 ,246 1 ,187 ,169,176 
 293 4, 400, 601 -- תוגזק. 486. תא 2- םביחבטה 0.

 11. תאו ז%-- ו , 4 -- לאו 40.  םביראשנה -- ר ,%-
 בלפמה 112,174,  ולפנ רשא 150.  ךלמה -- ה

 114,22% -- ךלמ 7.188 8%. | ןדארזובנ - ר , 96 -- ןדא רוובנ
 5 ו. 7 257: 271: 42 200
 12. בר , 1--- בר ןדארזובנ 4, 85, 154,195 -- בר ןדא 8



 6 אאצי

 רשא םכידשכה תאו םידוה'ה תאו תמיו והילדג
 דעו ןטקמ סכעה לכ ומקיו ! קדפצמב ותא ויה 6

 ינפמ וארי יכ םכירצמ ואביו שיליחה ירשו לודג
 ןיכיוהי תולגל הנש עבשו םכישלשב יהיו : םכידשכ 7

 העבשו שכירשעב שדח רשע םכינשב הדוהי ךלמ
 וכלמ תנשב לבב: ךלמ ךדרמ ריוא תושנ שדחל

 רבדיו : אלכ תיבמ הדוהי ךלמ ןיכיוהי שאר תא 8
 שכיכלמה אסכ ללעמ ואסכ תא ןתיו זרובט ותא

 לכאו ואלכ ידגב תא אנשו : לבבב ותא רשא 20
 תחרא ותחראו : וייח ימי לכ וינפל דימת שכחל ןס

 לכ ומויב שפוי רבד ךלמה -תראמ ול הנתנ דימת

 : וייח ימי

 .1 .6 4 ו

 21 םשכתא ךיו : קדתלבר לבב ךלמ לרע שכתא ךליו
 = לכו תרמח ץראב קדלברב םכתימיו רבב ךלמ
 22 ץראב ראשנה םעהו :ותמדא ללעמ זרדוהי
 דקפיו לבב ךלמ רצאנדכובנ היאשה רשא הדוהי
 : ןפש ןב שכקיחא ןב והילדג תרא םכהילע

 23 דיקפה יכ םכישנאהו המה זכיליחה ירש לכ ועמשיו
 הפצמה והילדג לא ואביו והילדג תא לבב ךלמ
 ןב קרירשו חרק ןב ןנחויו קדינתנ ןב ללאעמשוו
 קדמה יתכעמה ןב והינזאיו יתפטנה תרמחנת
 24 לכהישנאלו והילדג שהל עבשו | : םכהישנאו
 ובש םכידשכה ידבעמ וארית "לא שכהל רמאיו
 2% יהיו = + שככל .בשיו "לבב .ךלמ ,תפא ודבעו ץראב
 עמשילא ןב הינתנ ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב
 זרא וכיו ותא שכישנא קדרשעו קרכולמה ערזמ

 עץ ג ם זז 2 2 0

 26. ומוקיו ף-, 112 ,,,7 + 2
 ןומקמ 85, 99, 112, 174,178, 195,240-ןטקמל 10,168 --ןטקמא
 ו יהש ו -- וסל לכו תבילייחה 6

 150,154,172.11% -- םבילחה 174. | המירצמ 187. | םבידשכה

5 2 160 ,158 ,154 ,150 ,139 :94 :85:93 ;23:20 10 

 240: 240, 2ף1, 260, 601, 602 -- םבידשכא

 27. םבישלשב קוגמס םבישלשכ 158. = ןיכיוהי 1" 6+ 2%--- ןייכיוהי
 96. | הדוהי 1". 201. | שדה , 96 -- שדחל 158 -- שדוח

 םבירשעב , ףס -- 076 םכירשעבכ 11. | העבשו -- הנמשו 4

 ךדורמ 23:70, 114, 149,150 ,,,, 1

 257: 263, 264 -- ץוגתס ךדודמ 139 -- קח וס ךדדמ 99 -- ךרודמ

 4, 21, 115,174, 200 ; ץ100תנז 4 לבב הדוהי 2%
 79 -- ותא אציו הדוהי 154, 5.

 2%. תובס , לס = ו . 154 -- תובוט 2, 23, 30, 03 2
2 ,251 ,246 ,240 ,210 ,174,175 ,168 ,155 ,150 ,115,130 ,113 

 257, 260, 264: קנזס 139 -- תבוט 262. | אסבל 14% -- אסכ%א

 17%. = .םביבלמ 102. תא 2%, 96. | הלבב 4 -- לבב 197
 29. אנשו < אשנו לס -- א ₪0ק.ז48 174 -- הנשו 664.  ואלכ
 82. - םבימיה לכ דימת םכחל וינפל < לס. | וייח ימי -- םכימיה

 250, 10766 4. ויח 5%.

 20. ותחוראו 93, 96, 112, 150, 154, 1589, 4 תחרא קזותוס

 טופ 173 -- תחורא 93, 96, 112, 150, 154, 158, 224, 4

 ומויב - - - תאמ , 30. | ךלמה -- ך \ 4 -- לכב ךלמה 174. 4 לכ
 --לכ ותומ םכות דע 174. | ויח 7 90, 101, ,,,9

,264 ,263 ,2%4 ,251 ,260 ,2406 ,242 ,228 ,226 ,210 ,180 ,168 

 271 2, 277, 270: 282, 283, 284,286, 288 1, 1'100 ; םתתס 2

- ,128,159,173 

 -- ןדא רזובנ 4, 80. 99: 159, 168, 174, 178, 257, 1

 284, 4 ךלויה 1: 23: 82: 89: 03: 04: 06. 112
 1 54, 158: 174: 227, 249, 2 664 ; (סנז6 140 -- ךילויו 664-

 ףלמ לע ₪ לע ךלמ 182 -- טק. 84% לע -- לא 5

 96, 154 159, 180, 195, 220,257, 260, 271 0, 0. הלבב 6.
 20, 21. לבב - .- - התלבר ה 7

 2ז. םכתוא 112,154, 5: םבתמיו קס, 96,130, 149: ל

 240, 288. | התלברב 96, 225.  תמח , 201 -- תמח ךלמ 4.
 לעמ הדוהי 2185 4- הדוהי תא 12

 22. רצאנדבובנ -- רצאנ דכובנ 4,21,70,99. ו 6
 1% 200 2710 282 -- רצנדכובנ 102, 175: 253 -- רצנ דכובנ

 93, 96,115:155: 257:260. | םבחילע -- םבהילע ךלמ 6.
 ןרא 218 לס. והילדג -- ד +

 23. ירש ,,2 םכילייחה 89, 96.154, 226. | המהו
 םבישנאהו ₪ םכהישנאו 154 -- 6. יכ , 150 --10ק.18. 1--
 יבא לז -- רשא 187. | דיקפה קממס דיקפה רשא 201--ה 01-

 18006. טק. ז3. 2. אביו 80,112, 4. לא קתנמס תא 1.
 והילדג 2" 70. | התפצמה 1, 155, 220, 300 -- תפצמה 4.

 לאעמשיו -- מ , לס. | והינתנ 1,240. = ןנחויו ,11%. | תרמוחנת
 1, 40, 70 85:93: 90:112,115,150,154.174: 240.  יתפוסנה 1,
27 20 200 2205 174 5 ,120 52ָ 93 ,10 ,2 

 204.  והנזאיו 187, 253, 200 -- הינזאי] 182 --- והימזאו 7-
 24. עבשיו קזנמס עמשיו 90 -- ב טק. 48 1. שכהישנאלו -

 ה , 70 -- רמאל כהישנאלו 201. | םכהל 2% 20 -- םבָהלא
 וארת 4,174.  ידבעמ !טק.1%35 175 --', 30,172,195 --'שנאמ

 240.  ךלמה ץס. לבב ;182. | בטיו 1, 30 55,
 174, 180, 201, 224, 225, =רהל 6.

 26. חינתנ ןב , פָפ. | והינתנ 174. | עמשילא ₪ לאעמשי 1 הא
 עמשילאמ 96 -- עמשילאא וָּב- | ערזמ -- ערזמ הינתנ ןב 9.

 םבישנא ,7-. וביו . 9- תמיו . 252 -- תומי) 283. | תראו
 םבידוהיה \ 6 תראו 1:%-- ו ,2 םכידוהיה -- םכידשכה

 םכידוהיה זז. ותא הפצמכ 5.
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